
    گزارش اجمالي نتايجگزارش اجمالي نتايج
مطالعه بين المللي پيشرفت سواد خواندن          مطالعه بين المللي پيشرفت سواد خواندن          

20012001  (PIRLS)(PIRLS)پرلز      پرلز      
پژوهشکده تعليم وتربيت پژوهشکده تعليم وتربيت 

مركز ملي مطالعه بين المللي پرلزمركز ملي مطالعه بين المللي پرلز
13821382پاييز      پاييز      



Progress in International Reading Progress in International Reading 
Literacy Study (PIRLS)Literacy Study (PIRLS)



؟؟پرلز چيستپرلز چيست

خواندن خواندن  سواد      سواد     المللي پيشرفت     المللي پيشرفت     مطالعه بين   مطالعه بين   
))((Progress in International Reading Literacy Study Progress in International Reading Literacy Study ––PIRLSPIRLS    

    براي ارزيابي توانايي خواندن كودكان     براي ارزيابي توانايي خواندن كودكان      ابتكاري  ابتكاري يك برنامه يك برنامه 
كشور از سراسر   كشور از سراسر    و پنج     و پنج    كه سيكه سي است    است   چهارم ابتدايي چهارم ابتدايي در پايه  در پايه  
اين مطالعه به فاصله هر پنج         اين مطالعه به فاصله هر پنج          .   .  دارنددارند در آن شركت       در آن شركت      جهانجهان
روند   روند     20112011 و     و    20062006،   ،   20012001    سالهاي سالهاي  بار در    بار در   يكيكسال سال 

..دهددهدگيري قرار مي   گيري قرار مي   اندازه اندازه  و    و   سنجش سنجش  مورد     مورد    خواندن را خواندن را 



PIRLSPIRLSهدايت و اجراي مطالعة     هدايت و اجراي مطالعة     , , طراحي طراحي 

 انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي              انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي             ::طراحي و مديريت مطالعه     طراحي و مديريت مطالعه     
(IEA)(IEA)       در آمستردام هلند        در آمستردام هلند 

  (International Association for the Evaluation of Educational (International Association for the Evaluation of Educational 
AchievementAchievement

دانشكدة     دانشكدة     , ,  مركز بين المللي مطالعه در دانشگاه بوستون آمريكا            مركز بين المللي مطالعه در دانشگاه بوستون آمريكا           ::هدايت مطالعههدايت مطالعه
علوم تربيتي   علوم تربيتي   

(PIRLS International Study Center)(PIRLS International Study Center)

     (NFER) (NFER) بنياد ملي پژوهش هاي آموزشي     بنياد ملي پژوهش هاي آموزشي    ::تهيه و تدوين متن هاي آزمون  تهيه و تدوين متن هاي آزمون  
 National Foundation for Educational Research in National Foundation for Educational Research inدر انگلستان      در انگلستان      

EnglandEngland  ,  ,         گروه توسعه خواندن         گروه توسعه خواندنReading Development Group Reading Development Group    و ولز   و ولز
(Wales) (Wales) 

 مركز آمار كانادا    مركز آمار كانادا   ::برنامه ريزي و كنترل مراحل مختلف نمونه گيري مطالعه             برنامه ريزي و كنترل مراحل مختلف نمونه گيري مطالعه             
(Statistics Canada)(Statistics Canada)

  



))ادامهادامه(  (   PIRLS PIRLSهدايت و اجراي مطالعة     هدايت و اجراي مطالعة     , , طراحي طراحي 

بررسي صحت داده هاي دريافتي از كشورهاي       بررسي صحت داده هاي دريافتي از كشورهاي       
در هامبورگ     در هامبورگ     IEAIEAاطالعاتي اطالعاتي  مركز پردازش   مركز پردازش  ::مختلفمختلف
(Data Processing Center)(Data Processing Center)آلمانآلمان DPCDPC  

هماهنگ    هماهنگ    ” ” كشورهاي شركت كننده در اين مطالعه از طريق         كشورهاي شركت كننده در اين مطالعه از طريق         
     National Research Coordinator National Research Coordinatorكننده هاي ملي مطالعه   كننده هاي ملي مطالعه   

))NRCNRC (  (   “  “       در نشست هاي منظم آموزشي و تخصصي با       در نشست هاي منظم آموزشي و تخصصي با
مراحل و شيوه هاي انجام اين مطالعه در كشورشان آشنا    مراحل و شيوه هاي انجام اين مطالعه در كشورشان آشنا    

اين افراد مسئول هماهنگي ، سازماندهي و اجراي         اين افراد مسئول هماهنگي ، سازماندهي و اجراي         . . مي شوند مي شوند 
..عمليات مطالعه در كشور خودشان هستند عمليات مطالعه در كشور خودشان هستند 



مجري مطالعه دركشور ايرانمجري مطالعه دركشور ايران
وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش 

پژوهشکده تعليم و تربيت          پژوهشکده تعليم و تربيت          
IERIER

دکتر عبدالعظيم کريمي          دکتر عبدالعظيم کريمي          :  :    ) ) NRCNRC( ( مدير پروژه       مدير پروژه       



پيشينه  پيشينه  
توانايي  توانايي   يك مطالعة بين المللي با هدف سنجش     يك مطالعة بين المللي با هدف سنجش    19701970در سال  در سال  

 ساله و   ساله و  1414 در دانش آموزان ده ساله،     در دانش آموزان ده ساله،    خواندن و درك مطلب   خواندن و درك مطلب   
    1313 انجام گرفت كه   انجام گرفت كه  IEAIEAسال آخر دورة متوسطه توسط   سال آخر دورة متوسطه توسط   

هاي اين مطالعه هاي اين مطالعه   خالصه اي از يافتهخالصه اي از يافته((. . كشور از جمله ايران در آن شركت داشتندكشور از جمله ايران در آن شركت داشتند
))در پيوست آمده است در پيوست آمده است 

 مطالعه سواد خواندن فقط در پاية چهارم      مطالعه سواد خواندن فقط در پاية چهارم     19911991در سال  در سال  
كشور انجام گرفت كه ايران در آن شركت    كشور انجام گرفت كه ايران در آن شركت    99ابتدايي با حضور  ابتدايي با حضور  

..نداشته است نداشته است 
مطالعه ي بين المللي پيشرفت سواد خواندن   مطالعه ي بين المللي پيشرفت سواد خواندن   ده سال بعد اولين   ده سال بعد اولين   

با ارزيابي عملكرد دانش آموزان پايه چهارم     با ارزيابي عملكرد دانش آموزان پايه چهارم     ) ) به شكل ادواريبه شكل ادواري((
.. آغاز شد آغاز شد20012001 كشور در سال   كشور در سال  3535با مشاركت  با مشاركت  



اهداف مطالعه پرلزاهداف مطالعه پرلز
بررسي عملكرد دانش آموزان پاية چهارم ابتدايي در زمينة ميزان              بررسي عملكرد دانش آموزان پاية چهارم ابتدايي در زمينة ميزان              

توانايي  خواندن      توانايي  خواندن      
بررسي عوامل زمينه ساز و مؤثر بر چگونگي كسب موفقيت        بررسي عوامل زمينه ساز و مؤثر بر چگونگي كسب موفقيت        

خواندن در   خواندن در   ,  ,  شامل تجارب يادگيري  شامل تجارب يادگيري  ,  ,  دانش آموزان در خواندن      دانش آموزان در خواندن      
خانه و چگونگي آموزش در مدرسه  خانه و چگونگي آموزش در مدرسه  

 بررسي روند پيشرفت خواندن در دانش آموزان با طراحي          بررسي روند پيشرفت خواندن در دانش آموزان با طراحي         
 و  و 20062006,  ,  20012001سال هاي سال هاي ((مطالعه در سه دورة پنج ساله  مطالعه در سه دورة پنج ساله  

20112011((
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) ) ادامه   ادامه   ( ( پرلز پرلز اهداف مطالعه اهداف مطالعه 

هاي آموزشي      هاي آموزشي       نظام     نظام    تفاوتهاي عملكردي       تفاوتهاي عملكردي        شدن      شدن     آشكار   آشكار   
..كشورها كشورها 

هاي    هاي     نظام      نظام     هايي جهت بهبود         هايي جهت بهبود          و تفسير       و تفسير      ارائه راهبردها   ارائه راهبردها   
يادگيري توانايي خواندن           يادگيري توانايي خواندن            و   و  آموزشي  آموزشي  



20012001کشورهاي شرکت کننده در پرلز کشورهاي شرکت کننده در پرلز 
كويت اسلواكجمهوري  آرژانتين   
لتوني   جمهوري چك  آلمان
ليتواني  روماني   اسكاتلند 

مجارستان  زالندنو    اسلووني
مراكش سنگاپور  انگلستان 
مقدونيه  سوئد  اياالت متحده   
مولداوي فدراسيون روسيه    ايتاليا 

نروژ   فرانسه  يرانا
هلند  فلسطين اشغالي    ايسلند

هنگ كنگ    قبرس  بلغارستان   
يونان ) ، كبكاونتاريو  ( كانادا بليز 

كشور  35مجموع  كلمبيا تركيه  



اصلي مطالعه اصلي مطالعه االت االت ؤؤسس
چهارم تا چه ميزان  بر           چهارم تا چه ميزان  بر           آموزان پايه     آموزان پايه     دانش دانش 

؟ ؟ خواندن تسلط دارند     خواندن تسلط دارند     
آموزان يك كشور با كشور ديگرآموزان يك كشور با كشور ديگرعملكرد دانشعملكرد دانش

؟ ؟  مقايسه مي شود          مقايسه مي شود         چگونه چگونه 
آيا دانش آموزان كالس چهارم از خواندن لذت                              آيا دانش آموزان كالس چهارم از خواندن لذت                                  

مي برند و براي آن ارزش قائل هستند؟                مي برند و براي آن ارزش قائل هستند؟                
در سطح بين المللي، عادات خواندن و نگرش             در سطح بين المللي، عادات خواندن و نگرش                 

آموزان تا چه اندازه با هم متفاوت است؟               آموزان تا چه اندازه با هم متفاوت است؟                 دانشدانش



) ) ادامه    ادامه    ( ( اصلي مطالعهاصلي مطالعهاالت االت ؤؤسس

آموزش خواندن براي دانش آموزان دورة ابتدايي                  آموزش خواندن براي دانش آموزان دورة ابتدايي                  
كشورها چگونه سازماندهي مي شود؟              كشورها چگونه سازماندهي مي شود؟              

عوامل درون آموزشگاهي و برون آموزشگاهي تا                 عوامل درون آموزشگاهي و برون آموزشگاهي تا                 
چه اندازه در كيفيت توانايي خواندن دانش آموزان                  چه اندازه در كيفيت توانايي خواندن دانش آموزان                  

مؤثر است؟   مؤثر است؟   



تعريف سواد خواندنتعريف سواد خواندن
:: سواد خواندن را به شرح زير تعريف مي كند    سواد خواندن را به شرح زير تعريف مي كند   20012001پرلز پرلز 

توانايي درك و استفاده از فرمهاي نوشتاري زبان كه          توانايي درك و استفاده از فرمهاي نوشتاري زبان كه          
توسط جامعه مورد درخواست قرار مي گيرد و  يا  توسط        توسط جامعه مورد درخواست قرار مي گيرد و  يا  توسط        

    نوآموزان با اين توانايي نوآموزان با اين توانايي . . فرد ارزش گذاشته مي شودفرد ارزش گذاشته مي شود
آنها براي  آنها براي  .  .  مي توانند معناي متون متفاوت را دريابند   مي توانند معناي متون متفاوت را دريابند   

يادگيري، براي شركت در جامعه با سوادان و براي يادگيري، براي شركت در جامعه با سوادان و براي 
)              )              20012001كمپل ، كمپل ، ( (     ..سرگرمي و لذت مي خوانند      سرگرمي و لذت مي خوانند      



ابعاد سواد خواندنابعاد سواد خواندن
اهداف خواندن  اهداف خواندن  

فرآيند درك مطلب      فرآيند درك مطلب      
رفتار خواندن و نگرش به خواندن          رفتار خواندن و نگرش به خواندن          

 انجام آزمونهاي       انجام آزمونهاي      با  با  ابعاد اول و دوم از سواد خواندن          ابعاد اول و دوم از سواد خواندن                    
.  .  نوشتاري درك مطلب خواندن سنجيده مي شود                  نوشتاري درك مطلب خواندن سنجيده مي شود                  

پرسشنامه هاي زمينه يابي دانش آموزان بعد سوم را                            پرسشنامه هاي زمينه يابي دانش آموزان بعد سوم را                            
.  .  مورد ارزيابي قرار مي دهد       مورد ارزيابي قرار مي دهد       



درصد اختصاص يافته براي اهداف خواندن و فرآيندها                    درصد اختصاص يافته براي اهداف خواندن و فرآيندها                    

% 100% 50% 49جمع
برخي اعداد به  

 ترين عدد  نزديك
 .گرد شده اند،

40 % 20 % 20 % اطالعات    و  ها تفسير و تلفيق ايده  
23 % 9 % 14 %  مستقيمهاياستنتاج 

22 % 13 % 9 %   اطالعات    صريح  بازيابي تمركز و  
تعيين شده

14 % 8 % 6 % ، و   زبان متن، ارزيابي  و بررسي
عناصر متني  

جمع اطالعاتي  مواد   مواد ادبي   درك مطلب  فرآيند

)درصد (خواندن اهداف 
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مؤلفه هاي ارزشيابي مؤلفه هاي ارزشيابي 
 تمركز و  تمركز و عملكرديعملكردي سطح  سطح چهار  چهار   در  در خواندنخواندنسواد سواد : : مؤلفة اول   مؤلفة اول   

 و  و اطالعات اطالعات تلفيق و تفسير تلفيق و تفسير , ,  ساده سادههايهاياستنتاج استنتاج , , بازيابي اطالعات بازيابي اطالعات 
 درك  درك فرآيند فرآيند (( متن  متن ارزشيابي ويژگي هايارزشيابي ويژگي هاي و  و بررسي بررسي  و  و انديشه هاانديشه ها

 قرار مي گيرد  قرار مي گيرد ارزيابيارزيابيمورد  مورد  ) ) هاي خواندن هاي خواندن هدف هدف ,  ,  مطلب مطلب 

) ) نگرشهاي خواندن نگرشهاي خواندن  و   و  جنبة رفتارها جنبة رفتارها  ( (يادگيرييادگيريمحيط  محيط  :  :   مؤلفة دوم  مؤلفة دوم 
اوليا و اوليا و , , آموز آموز   دانشدانش, ,  گانة معلم   گانة معلم  هاي چهار هاي چهار   با استفاده از پرسشنامه  با استفاده از پرسشنامه  

شود شود مدرسه سنجيده مي    مدرسه سنجيده مي    



ابزارهاي  مطالعه  ابزارهاي  مطالعه  
  (Informational)(Informational)    اطالعاتياطالعاتي كتابچه شامل متون   كتابچه شامل متون  1010 در  در متون خواندن   متون خواندن   

پاسخ كوتاه  پاسخ كوتاه  , ,  همراه با سؤال هاي چند گزينه اي  همراه با سؤال هاي چند گزينه اي (Literary)(Literary)  ادبيادبيو متون و متون 
و پاسخ ساز و پاسخ ساز 

, , فرهنگيفرهنگي, ,  بررسي عوامل و زمينه هاي آموزشي بررسي عوامل و زمينه هاي آموزشي::پرسش نا مة دانش آموزپرسش نا مة دانش آموز  
اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر عملكرد دانش آموزان در حيطة  خواندن با      اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر عملكرد دانش آموزان در حيطة  خواندن با      

تأكيد بر  فعاليت هاي درون و برون مدرسه اي  آنان  تأكيد بر  فعاليت هاي درون و برون مدرسه اي  آنان  
 بررسي متغيرهايي چون ويژگي هاي مختلف معلمان،     بررسي متغيرهايي چون ويژگي هاي مختلف معلمان،    :: پرسش نا مة معلم    پرسش نا مة معلم   

شيوه هاي شيوه هاي , , نگرش آنان نسبت به حرفة معلمي، امكانات آموزشي موجود نگرش آنان نسبت به حرفة معلمي، امكانات آموزشي موجود 
تدريس خواندن و روش هاي ارزيابي   تدريس خواندن و روش هاي ارزيابي   

 بررسي متغيرهايي نظير شيوه هاي مديريتي    بررسي متغيرهايي نظير شيوه هاي مديريتي   ::مة مدرسهمة مدرسهپرسش نا پرسش نا   
كمبودها و موانع آموزشي  و شرايط فيزيكي كمبودها و موانع آموزشي  و شرايط فيزيكي ,  ,  وظايف مديران  وظايف مديران  , , اعمال شده اعمال شده 

مدارس  مدارس  
اولياي  دانش  اولياي  دانش   و امكانات   و امكانات  هاهاروش روش   ,   , بررسي نگرشبررسي نگرش  ::پرسش نامة اوليا پرسش نامة اوليا   

زمينة خواندن زمينة خواندن  در  در آموزانآموزان



چگونگي طراحي مواد آزمون و پرسشنامه هاي               چگونگي طراحي مواد آزمون و پرسشنامه هاي               
مطالعه   مطالعه   

استفاده از متخصصان ادبيات كودك و نوجوان و كارشناسان              استفاده از متخصصان ادبيات كودك و نوجوان و كارشناسان              
برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي دوره ابتدايي جهت تهية متن هاي  برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي دوره ابتدايي جهت تهية متن هاي  

  (Reading Passages)(Reading Passages)  خواندنخواندنپيشنهادي  پيشنهادي  
    استفاده از مترجمان ادبيات كودك و نوجوان و نيز كارشناسان نوجوانان   استفاده از مترجمان ادبيات كودك و نوجوان و نيز كارشناسان نوجوانان   

براي ترجمه داستان هاي انتخاب شده به زبان فارسي     براي ترجمه داستان هاي انتخاب شده به زبان فارسي     
نظارت كميته هاي تخصصي متشكل از متخصصان علوم تربيتي و  نظارت كميته هاي تخصصي متشكل از متخصصان علوم تربيتي و  

سنجش و اندازه گيري سنجش و اندازه گيري 
 و محاسبة شاخص هاي آماري   و محاسبة شاخص هاي آماري  (Field Test)(Field Test) اجراي مقدماتي آزمون  اجراي مقدماتي آزمون 

جهت تعيين اعتبار و روايي سؤال ها   جهت تعيين اعتبار و روايي سؤال ها   
ي ي  تدوين مواد آزمون مرحلة نهايي مطا لعه و دريافت  تأييديه  از تمام   تدوين مواد آزمون مرحلة نهايي مطا لعه و دريافت  تأييديه  از تمام  

كشورهاي شركت كننده كشورهاي شركت كننده 
(Main Survey)(Main Survey) اجراي مرحله اصلي آزمون  اجراي مرحله اصلي آزمون 



 كتابچه هاي آزمون     كتابچه هاي آزمون    انواع سؤاالت انواع سؤاالت 
ن ن براي ارزيابي متن آزمون از دو نوع سؤال براي ارزيابي توانايي خواند براي ارزيابي متن آزمون از دو نوع سؤال براي ارزيابي توانايي خواند 

    ::كودكان استفاده شدكودكان استفاده شد
ازهر دو نوع     ازهر دو نوع     . . سؤاالت چند گزينه اي و سؤاالت پاسخ ساز  سؤاالت چند گزينه اي و سؤاالت پاسخ ساز  

سؤاالت براي ارزشيابي اهداف و فرآيند خواندن استفاده     سؤاالت براي ارزشيابي اهداف و فرآيند خواندن استفاده     
.  .  گرديدگرديد

سؤاالت چند گزينه اي، چهار پاسخ را براي دانش آموز ارائه      سؤاالت چند گزينه اي، چهار پاسخ را براي دانش آموز ارائه      
هر ماده   هر ماده   ..مي داد كه از اين ميان فقط يك گزينه صحيح بود      مي داد كه از اين ميان فقط يك گزينه صحيح بود      

..چند گزينه اي داراي يك امتياز است  چند گزينه اي داراي يك امتياز است  
از، دانش آموزان بايستي به جاي  از، دانش آموزان بايستي به جاي  سسبراي مواد سؤاالت پاسخ براي مواد سؤاالت پاسخ 

اينكه از ميان پاسخهاي ممكن پاسخ صحيح را بيابند، جواب  اينكه از ميان پاسخهاي ممكن پاسخ صحيح را بيابند، جواب  
اين مواد با توجه به دشواري  اين مواد با توجه به دشواري  ..مورد نظر را مي ساختند     مورد نظر را مي ساختند     

. .  نمره اي بودند    نمره اي بودند   33 و   و  22 ،  ، 11سؤال، داراي گسترة امتيازات  سؤال، داراي گسترة امتيازات  



جامعة مورد مطالعه جامعة مورد مطالعه 
پرلز سواد خواندن كودكان را در پاية باالتر از دو پاية هم جوار      پرلز سواد خواندن كودكان را در پاية باالتر از دو پاية هم جوار      

. . ارزيابي مي كند   ارزيابي مي كند   , , ها را در بر مي گيرد   ها را در بر مي گيرد      ساله  ساله 99كه بيشترين تعداد كه بيشترين تعداد 
اين دو پاية هم جوار در كشور ما پايه هاي سوم و چهارم     اين دو پاية هم جوار در كشور ما پايه هاي سوم و چهارم     ((

).    ).    تحصيلي استتحصيلي است
.   .   اين معيار در بيشتر كشورها با پايه  چهارم ابتدايي مطابقت دارد اين معيار در بيشتر كشورها با پايه  چهارم ابتدايي مطابقت دارد 

اين جمعيت به اين دليل انتخاب شد كه اين مرحله  نقطه  گذار مهمي   اين جمعيت به اين دليل انتخاب شد كه اين مرحله  نقطه  گذار مهمي   
در اكثر   در اكثر   .  .  از نظر رشد كودكان در مهارت خواندن تلقي مي شود         از نظر رشد كودكان در مهارت خواندن تلقي مي شود         

كشورها انتظار مي رود كه كودكان تا پايان پايه  چهارم ابتدايي،   كشورها انتظار مي رود كه كودكان تا پايان پايه  چهارم ابتدايي،   
..چگونه خواندن را ياد گرفته باشند  چگونه خواندن را ياد گرفته باشند  



نمونه گيري مطالعه نمونه گيري مطالعه 
 براي نمونه   براي نمونه  طبقاتي خوشه اي طبقاتي خوشه اي  از يك طرح سه مرحله اي  از يك طرح سه مرحله اي 20012001پرلز پرلز 

::گيري استفاده كرد گيري استفاده كرد 
آموزان  آموزان    موردنياز كه شامل دانش موردنياز كه شامل دانش   تعريف ومشخص كردن نمونه آماري  تعريف ومشخص كردن نمونه آماري    --11

در اكثر  در اكثر  . . پايه ايست كه بيشترين تعداد نه ساله ها را در درون خود دارد   پايه ايست كه بيشترين تعداد نه ساله ها را در درون خود دارد   
. . كشورها از جمله ايران پايه چهارم بعنوان نمونه انتخاب شد    كشورها از جمله ايران پايه چهارم بعنوان نمونه انتخاب شد    

در مرحله دوم تمام مدارس بر اساس خصوصيات جغرافيايي      در مرحله دوم تمام مدارس بر اساس خصوصيات جغرافيايي        --22
، و محل آن            ، و محل آن            ))دولتي يا غير دولتيدولتي يا غير دولتي((، نوع مدرسه  ، نوع مدرسه  ))ايالتي يا استانيايالتي يا استاني((
سپس از ميان آنها حداقل    سپس از ميان آنها حداقل    . . طبقه بندي مي شوندطبقه بندي مي شوند) ) شهري يا روستاييشهري يا روستايي((

 حجم    حجم   -- تناسب   تناسب  -- مدرسه با استفاده از روش منظم احتمال  مدرسه با استفاده از روش منظم احتمال 150150تعداد تعداد 
  184184همانطور كه قبال ذكر شد در ايران با اين روش   همانطور كه قبال ذكر شد در ايران با اين روش   . . انتخاب مي شوند  انتخاب مي شوند  

..مدرسه انتخاب گرديد  مدرسه انتخاب گرديد  
  دو كالسدو كالس يا  يا از ميان كالسها يكاز ميان كالسها يك در مرحله سوم در هر مدرسه      در مرحله سوم در هر مدرسه       --33

 توجه به تعداد كم   توجه به تعداد كم  بابادر ايران  در ايران   .   .  شوندشوندبه طور تصادفي انتخاب مي     به طور تصادفي انتخاب مي     
به طور تصادفي  در مدارس    به طور تصادفي  در مدارس    كوچك دو كالس    كوچك دو كالس     در مدارس   در مدارس  آموز آموز   دانشدانش

. . بزرگ انتخاب شد  بزرگ انتخاب شد  



جامعه مورد مطالعه ايرانجامعه مورد مطالعه ايران
    17416731741673 دبستان با   دبستان با  6111061110  تعداد   تعداد 13791379طبق آمار سال طبق آمار سال 

آموز وجود داشت كه از ميان آنها بر اساس روش    آموز وجود داشت كه از ميان آنها بر اساس روش      دانشدانش
    184184استاندارد شده توسط موسسه آمار كانادا تعداد   استاندارد شده توسط موسسه آمار كانادا تعداد   

آموز  با ميانگين سني    آموز  با ميانگين سني       نفر دانش    نفر دانش   77037703مـدرسه بـا حجم  مـدرسه بـا حجم  
به  به  .  .   انتخاب شدند انتخاب شدند20012001 براي شركت در مطالعه پرلز    براي شركت در مطالعه پرلز   1010//44

جمعيت پايه چهارم در نمونه گيري تحت        جمعيت پايه چهارم در نمونه گيري تحت        % % 100100اين ترتيب اين ترتيب 
..پوشش بوده استپوشش بوده است

  



نمونه مورد مطالعه ايراننمونه مورد مطالعه ايران
تعداد كل   شركت مدارس  وضعيت

مدارس
طبقه بندي مدارس  

جايگزين           دومين جايگزين   نمونه               اولين   

0 1 38 39 كوچك مدارس دولتي 

0 1 15 16 غيرانتفاعي مدارس  
كوچك 

0 2 103 105 مدارس دولتي بزرگ

0 0 24 24  بزرگ غيرانتفاعيمدارس 

0 4 180 184 مجموع  



مراحل اجراي مطالعه مراحل اجراي مطالعه 
مرحلة مقدماتي     مرحلة مقدماتي     : : الفالف

تعيين جامعه آماري و نمونه گيري کشوري بر اساس نرم افزارهاي     تعيين جامعه آماري و نمونه گيري کشوري بر اساس نرم افزارهاي       --11
از مركز آمار كانادا از مركز آمار كانادا   ))W3SW3S( ( ارساليارسالي

 ترجمه و آماده سازي و چاپ ابزارهاي پژوهش      ترجمه و آماده سازي و چاپ ابزارهاي پژوهش     --22
IEAIEA اخذ تأييديه از مميز مرکز   اخذ تأييديه از مميز مرکز  --33
 ملي آزمون در استانها   ملي آزمون در استانها  ناظرانناظران آموزش مجريان و     آموزش مجريان و    --44
 ترجمه و آماده سازي  دستورالعمل هاي مجريان و هماهنگ کننده         ترجمه و آماده سازي  دستورالعمل هاي مجريان و هماهنگ کننده        --55

استانها و ناظران ملياستانها و ناظران ملي
 دانش آموز   دانش آموز  1813 1813  مدرسه با حجم نمونة     مدرسه با حجم نمونة    4545 اجراي مرحله مقدماتي در      اجراي مرحله مقدماتي در     --66

  13791379در مهر ماه   در مهر ماه   
 در زمان مقرر    در زمان مقرر   IEAIEA ورود داده ها و ارسال نتايج به  ورود داده ها و ارسال نتايج به --77



) ) ادامه   ادامه   ( ( مراحل اجراي مطالعه مراحل اجراي مطالعه 

مرحله اصلي  مرحله اصلي  : : بب
 اصالح كتابچه ها و پرسشنامه ها بر اساس اطالعات به دست آمده از        اصالح كتابچه ها و پرسشنامه ها بر اساس اطالعات به دست آمده از       --88

اجراي مرحله مقدماتي    اجراي مرحله مقدماتي    
 آماده سازي و چاپ كتابچه ها و پرسشنامه ها براساس ضوابط              آماده سازي و چاپ كتابچه ها و پرسشنامه ها براساس ضوابط             --99

IEAIEAبين المللي بين المللي 
IEAIEA اخذ تأييديه از مرکز    اخذ تأييديه از مرکز   --1010
 آموزش مجريان و هماهنگ كنندگان استاني و ناظران ملي    آموزش مجريان و هماهنگ كنندگان استاني و ناظران ملي   --1111
 همکاري با ناظران بين المللي همکاري با ناظران بين المللي--1212
پرسشنامه ها و مواد آزمون به    پرسشنامه ها و مواد آزمون به    , ,  ترجمه و ارسال دستورالعمل ها    ترجمه و ارسال دستورالعمل ها   --1313

استان ها  استان ها  
 دانش  دانش 77037703 مدرسه و حجم نمونة     مدرسه و حجم نمونة    184184 اجراي مرحله اصلي در    اجراي مرحله اصلي در   --1414

13801380آموز در ارديبهشت   آموز در ارديبهشت   



) ) ادامه   ادامه   ( ( مراحل اجراي مطالعه    مراحل اجراي مطالعه    

 بررسي مدارک و كتابچه هاي آزمون ارسالي از استانها   بررسي مدارک و كتابچه هاي آزمون ارسالي از استانها  --1515
 ترجمه دستورالعمل تصحيح سؤاالت پاسخ ساز    ترجمه دستورالعمل تصحيح سؤاالت پاسخ ساز   --1616
 برگزاري دوره آموزش گروه مصححين    برگزاري دوره آموزش گروه مصححين   --1717
 نفره مصححين     نفره مصححين    2020 تصحيح كتابچه هاي آزمون توسط گروه  تصحيح كتابچه هاي آزمون توسط گروه --1818
 ترجمه دستورالعمل هاي مربوط به ورود داده ها در نرم افزار    ترجمه دستورالعمل هاي مربوط به ورود داده ها در نرم افزار   --1919

WINDEM WINDEM 
 تشکيل و آموزش گروه ورود داده ها تشکيل و آموزش گروه ورود داده ها--2020
 ورود داده ها و اطالعات در نرم افزارهاي ارسالي     ورود داده ها و اطالعات در نرم افزارهاي ارسالي    --2121
 ارسال مدارک و داده ها در وقت مقرر به مركز داده پردازي هامبورگ          ارسال مدارک و داده ها در وقت مقرر به مركز داده پردازي هامبورگ         --2222

آلمان آلمان 
IEAIEA تهيه گزارش فعاليت هاي اجرايي مرحله اصلي و ارسال به    تهيه گزارش فعاليت هاي اجرايي مرحله اصلي و ارسال به   --2323



20012001گزارش نتايج بين المللي پرلز          گزارش نتايج بين المللي پرلز          
سواد  سواد  ““ در اين جدول، نتايج پيشرفت   در اين جدول، نتايج پيشرفت  ::11جدول شماره جدول شماره 

 كشور شركت كننده    كشور شركت كننده   3535 دانش آموز از   دانش آموز از  150000150000“ “ خواندن خواندن 
.  .   مورد مقايسه قرار گرفته است   مورد مقايسه قرار گرفته است  20012001در مطالعه پرلز  در مطالعه پرلز  

كشورهاي فهرست شده در اين جدول به ترتيب نمره اي كه        كشورهاي فهرست شده در اين جدول به ترتيب نمره اي كه        
.  .  رتبه بندي شده اند  رتبه بندي شده اند  , , كسب كرده اند از باالترين تا پايين ترين كسب كرده اند از باالترين تا پايين ترين 

نقطه ميانگين بين المللي كه مركز ثقل نمرات را نشان مي دهد      نقطه ميانگين بين المللي كه مركز ثقل نمرات را نشان مي دهد      
.. مشخص شده است مشخص شده است500500نمره نمره با با 

 را كسب كرده   را كسب كرده  رتبه اولرتبه اول, ,  كشور كشور3535كشور سوئد در ميان   كشور سوئد در ميان   
با تفاوت  با تفاوت  (( كشور در باالي ميانگين بين المللي     كشور در باالي ميانگين بين المللي    2323. . استاست

 كشور نيز با تفاوت معني دار در        كشور نيز با تفاوت معني دار در       1010قرار دارد و     قرار دارد و     ) ) معني دار  معني دار  
پايين ميانگين و دو كشور اسلوني و نروژ در حدود نقطه         پايين ميانگين و دو كشور اسلوني و نروژ در حدود نقطه         

  ))بدون تفاوت معني دار   بدون تفاوت معني دار   .(.(ميانگين قرار دارند   ميانگين قرار دارند   



) ) ادامه    ادامه    ((  20012001گزارش نتايج پرلز        گزارش نتايج پرلز        

 نشان داده شده است              نشان داده شده است             11همانگونه كه در جدول شماره            همانگونه كه در جدول شماره            
كشورهايي كه در زير ميانگين قرار گرفته اند به ترتيب                           كشورهايي كه در زير ميانگين قرار گرفته اند به ترتيب                           

نروژ، قبرس، مولداوي، تركيه، مقدونيه،           نروژ، قبرس، مولداوي، تركيه، مقدونيه،             ::عبارتند از    عبارتند از    
، كويت،    ، كويت،    جمهوري اسالمي ايران  جمهوري اسالمي ايران  كلمبيا، آرژانتين،    كلمبيا، آرژانتين،    

..مراكش، بليز   مراكش، بليز   







Progress in International Reading Progress in International Reading 
Literacy Study (PIRLS)Literacy Study (PIRLS)

 و پسران    و پسران   مقايسه عملكرد دختران   مقايسه عملكرد دختران   

    پيشرفت   پيشرفت    جنسيتي در           جنسيتي در          هاي  هاي   تفاوت  تفاوت 11ــ33    شماره  شماره   جدول       جدول      
 در    در   چهارم را  چهارم را   پايه      پايه     آموزان آموزان   دانش دانش  در     در    خواندنخواندنسواد   سواد   

,  ,  كشورها كشورها در همة    در همة    .   .   دهد دهد  نشان مي      نشان مي     كننده  كننده   شركت     شركت    كشورهاي   كشورهاي   
    معنادار باالتر از      معنادار باالتر از       به طور     به طور    خواندن دختران    خواندن دختران     سواد     سواد    پيشرفت    پيشرفت    

ايتاليا    ايتاليا     تفاوت و    تفاوت و   باالترين     باالترين      نمره    نمره   4848  با  با  كويت    كويت    .  .  پسران است پسران است 
    ميانگين   ميانگين   . .  است  است را داشته     را داشته      نمره كمترين تفاوت         نمره كمترين تفاوت        88  با  با  

 و  و عملكرد دختران     عملكرد دختران     تفاوت  تفاوت  .  .   نمره بوده است      نمره بوده است     2020    الملليالملليبين  بين  
.  .   نمره بوده است        نمره بوده است       2727پسران در ايران     پسران در ايران     
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20012001يافته هاي ديگر پرلز        يافته هاي ديگر پرلز        
 بيش  بيش ""دختران دختران ""در همه كشورهاي شركت كننده، توانايي سواد خواندن      در همه كشورهاي شركت كننده، توانايي سواد خواندن      

اين تفاوت در همه سطوح معني دار است    اين تفاوت در همه سطوح معني دار است    . .  گزارش شده است گزارش شده است""پسرانپسران""از از 
و كشورهاي سوئد،     و كشورهاي سوئد،     ""اهداف ادبي    اهداف ادبي    ""كشورهاي سوئد و انگستان در بخش  كشورهاي سوئد و انگستان در بخش  

 به ترتيب در رتبه باالتري   به ترتيب در رتبه باالتري  ""اهداف اطالعاتي    اهداف اطالعاتي    " " هلند و بلغارستان در بخش هلند و بلغارستان در بخش 
.  .  قرار دارندقرار دارند

پيشرفت سواد   پيشرفت سواد   ""  در همه كشورهاي شركت كننده، رابطه بااليي بين     در همه كشورهاي شركت كننده، رابطه بااليي بين       
قبل   قبل   سواد خواندن در  سواد خواندن در  ” ” فعاليت هاي آموزشي فعاليت هاي آموزشي "" دانش آموزان و  دانش آموزان و ""خواندن  خواندن  

.  .   وجود دارد  وجود دارد مدرسهمدرسه  ازاز
براساس اطالعات دريافت شده از پرسشنامه مديران مدارس، درس          براساس اطالعات دريافت شده از پرسشنامه مديران مدارس، درس          

  از پايه اول تا چهارم بيش از ساير مواد درسي در مدرسه     از پايه اول تا چهارم بيش از ساير مواد درسي در مدرسه   ""خواندنخواندن""
. . مورد تاكيد قرار گرفته است مورد تاكيد قرار گرفته است 

  



) ) ادامه   ادامه   ((  20012001يافته هاي ديگر پرلز        يافته هاي ديگر پرلز        

براساس گزارش معلمان مدارس، تدريس روزانه مبتني بر      براساس گزارش معلمان مدارس، تدريس روزانه مبتني بر      
متن كتاب يا فعاليت هاي مربوط به خواندن همراه با    متن كتاب يا فعاليت هاي مربوط به خواندن همراه با    

ميانگين بين المللي  ميانگين بين المللي  ( ( تكاليف و تمرين هاي هفته اي بوده است   تكاليف و تمرين هاي هفته اي بوده است   
آموزان در   آموزان در     ها با پيشرفت دانش ها با پيشرفت دانش   اين فعاليتاين فعاليت). ). مي باشدمي باشد% % 5353

. .  داشته است   داشته است  ارتباط مثبتارتباط مثبتسواد خواندن   سواد خواندن   
در همة كشورهاي شركت كننده رابطه مستقيمي بين     در همة كشورهاي شركت كننده رابطه مستقيمي بين     

   و و""خواندن خواندن ""آموزان نسبت به  آموزان نسبت به     دانش   دانش  ""نگرش مثبتنگرش مثبت""
در ضمن، نگرش    در ضمن، نگرش    . . وجود دارد وجود دارد  آنها  آنها ""توانايي خواندنتوانايي خواندن""

. . مثبت دختران در مقايسه با پسران باالتر است   مثبت دختران در مقايسه با پسران باالتر است   



) ) ادامه   ادامه   ((  20012001يافته هاي ديگر پرلز        يافته هاي ديگر پرلز        

  مطالعهمطالعهزمان بيشتري براي   زمان بيشتري براي    آنها   آنها  والدينوالدين دانش آموزاني كه  دانش آموزاني كه پيشرفت پيشرفت 
.  .  صرف مي كرده اند از ساير دانش آموزان باالتر است صرف مي كرده اند از ساير دانش آموزان باالتر است 

پيشرفت پيشرفت و و ) )  جلد جلد100100بيش از بيش از ((  ""تعداد كتابهاي موجود در خانه  تعداد كتابهاي موجود در خانه  ""  بينبين
.  .   دانش آموزان  رابطه مثبت وجود دارد   دانش آموزان  رابطه مثبت وجود دارد  سواد خواندن  سواد خواندن  

 در سطح باالتري هستند داراي     در سطح باالتري هستند داراي    ""سواد خواندن  سواد خواندن  ""دانش آموزاني كه از نظردانش آموزاني كه از نظر
متوسط متوسط ((داشته اند داشته اند   نگرش مثبتي    نگرش مثبتي    ،  ،  ""مطالعهمطالعه""والديني هستند كه نسبت به والديني هستند كه نسبت به 

). ).  ساعت در هر هفته بوده است     ساعت در هر هفته بوده است    66ميزان مطالعه آنان بيش از ميزان مطالعه آنان بيش از 



) ) ادامه   ادامه   ((  20012001يافته هاي ديگر پرلز        يافته هاي ديگر پرلز        

كه كه ) ) 19991999" (" (تيمز آر  تيمز آر  " " و و ))19951995" (" (تيمزتيمز""برخالف نتايج مطالعه   برخالف نتايج مطالعه   
، از جمله سنگاپور، كره، ژاپن، چين تايپه،      ، از جمله سنگاپور، كره، ژاپن، چين تايپه،      آسياِي دورآسياِي دوركشورهاي كشورهاي 
نتايج مطالعه پرلز نشان  نتايج مطالعه پرلز نشان  . . در رتبه هاي باال قرار داشتند در رتبه هاي باال قرار داشتند ... ... هنگ كنگ و هنگ كنگ و 

و قرار و قرار ...) ...) سوئد، هلند، انگلستان،     سوئد، هلند، انگلستان،       (  (اروپايي اروپايي دهنده برتري كشورهاي  دهنده برتري كشورهاي  
گرفتن آنها در صدر جدول رده بندي كشورهاي شركت كننده مي باشد      گرفتن آنها در صدر جدول رده بندي كشورهاي شركت كننده مي باشد      

استخراج استخراج وضعيت دانش آموزان ايران در پاسخ به سواالتي كه جنبة  وضعيت دانش آموزان ايران در پاسخ به سواالتي كه جنبة  
از متن داستان داشته است بهتر از مواردي   از متن داستان داشته است بهتر از مواردي   ) ) حفظي  حفظي   (  ( صريح اطالعات صريح اطالعات 

.  .   داشته است  داشته است ارزيابيارزيابي و  و استنتاج  استنتاج  ،  ،  استنباط  استنباط  بوده است كه نياز به بوده است كه نياز به 
  ""تيمز آر تيمز آر ""و و " " تيمز  تيمز  ""    و در مطالعهو در مطالعه" " پرلزپرلز"" ، در مطالعه    ، در مطالعه   رتبه كشور ايرانرتبه كشور ايران
))دو يا سه كشور ما قبلِ  آخِر جدول      دو يا سه كشور ما قبلِ  آخِر جدول      . (. (تقريباَ مشابه است تقريباَ مشابه است 



 نمره ميانگين
متون 
اطالعاتي

كشور  ميانگين
نمره متون 

ادبي

كشور  ميانگين
نمره كل

كشور

559 سوئد   559 سوئد   561 سوئد  
553 هلند  559 انگلستان 554 هلند 
551 بلغارستان 552 هلند  553 انگلستان
547 ليتوني   550 آمريگا 550 بلغارستان
546 انگلستان 550 بلغارستان 545 ليتوني  
541 كانادا 548 مجارستان 544 كانادا
540 ليتواني   546 ليتواني   543 ليتواني  
538 آلمان 545 كانادا 543 مجارستان
537 مجارستان 543 ايتاليا 542 آمريگا
537 هنگ كنگ  537 ليتوني   541 ايتاليا
536 جمهوري  

چك
537 آلمان 539 آلمان

536 ايتاليا 535 جمهوري  
چك

573 جمهوري  
چك

533 آمريگا 531 نيوزيلند   529 نيوزيلند  
533 فرانسه    529 اسكاتلند 528 اسكاتلند
531 روسيه  

فدرال 
528 سنگاپور  528 سنگاپور 

527 سنگاپور  528 يونان  528 روسيه فدرال  
527 اسكاتلند 523 روسيه  

فدرال 
528 هنگ كنگ 

525 نيوزيلند   520 ايسلند  525 فرانسه   
522 جمهوري  

سالو 
518 فرانسه    524 يونان 

521 يونان  518 هنگ كنگ  518 اسال جمهوري  
و 

512 روماني    512 جمهوري  
سالو 

512 ايسلند 

507 فلسطين 
اشغالي

512 روماني    512 روماني   
505 مولداوي   510 فلسطين 

اشغالي
509 فلسطين 

اشغالي
504 ايسلند  506 نروژ    502 اسلوني  



500  ميانگين
الملليبين 

500  ميانگين
الملليبين 

500  ميانگين
الملليبين 

503 اسلوني 499 اسلوني 499 نروژ

492 نروژ 498 قبرس 494 قبرس

490 قبرس 480 مولداوي 492 مولداوي

452 تركيه 448 تركيه 449 تركيه

445 مقدونيه 441 مقدونيه 442 مقدونيه

424 كلمبيا 425 كلمبيا 422 كلمبيا

422 آرژانتين 421 ايران 420 آرژانتين

408 ايران 419 آرژانتين 414 ايران

403 كويت 394 كويت 396 كويت

358 مراكش 347 مراكش 350 مراكش

332 بليز 330 بليز 327 بليز



2001گزارش نتايج ملي پرلز        
 )عملکرد دانش آموزان ايراني ( 

 در  كننده   شركت كشور 35 از ميان 2001 پرلز ايران در مطالعة  جايگاه 
.دارد قرار 32رتبة 

 ايراني به طور معنا داري در هر سه حالت     عملكرد دانش آموزانمتوسط 
.  است)500(المللي   بين از ميانگين تر پايين )اطالعاتي كل، ادبي و ميانگين(

 اطالعاتي متون بهتر از ايراني در متون ادبي آموزان عملكرد دانشمتوسط 
.است 

  باالترازاطالعاتيمتون  ايراني در نمره كل و عملكرد دانش آموزانمتوسط 
 متون ادبي مي باشد و در بليز و مراكش كويت،   ,  آخر جدول يعني   كشور 3
. مي باشد بليز باالتر  و مراكش ، كويت،  آرژانتين ,  آخر جدول يعني     كشور 4 از

انگلستان و  هلند، سوئد كشورهاي   به ترتيب متعلق به  بهترين عملكرد 
.      مي باشد
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متوسط عملكرد دانش آموزان ايراني در مقايسه با          متوسط عملكرد دانش آموزان ايراني در مقايسه با          
  متوسط عملكرد كشورهاي شركت كننده   متوسط عملكرد كشورهاي شركت كننده   

414414ايــران                 ايــران                 

500500                  كننده  كننده   شركت  شركت كشورهايكشورهاي
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متوسط عملكرد دانش آموزان ايراني به تفكيك جنسيت             متوسط عملكرد دانش آموزان ايراني به تفكيك جنسيت             
در مقايسه با نتايج بين المللي    در مقايسه با نتايج بين المللي    

ايــران  ايــران  
    399399: :              پسران                        پسران           426426: : دختراندختران

                                                  2727    ::تفاوتتفاوت
    

كنندهكننده شركت  شركت كشورهايكشورهاي
    490490:  :               پسران                   پسران      510510:  :  دختراندختران

                              2020  ::تفاوتتفاوت
    



Progress in International Reading Progress in International Reading 
Literacy Study (PIRLS)Literacy Study (PIRLS)

متوسط عملكرد دانش آموزان ايراني در متون ادبي در              متوسط عملكرد دانش آموزان ايراني در متون ادبي در              
    مقايسه با متوسط عملكرد كشورهاي شركت كننده    مقايسه با متوسط عملكرد كشورهاي شركت كننده    

    421421                                  ايــران    ايــران    

    

500500                كننده  كننده   شركت  شركت كشورهايكشورهاي
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متوسط عملكرد دانش آموزان ايراني در متون اطالعاتي           متوسط عملكرد دانش آموزان ايراني در متون اطالعاتي           
در مقايسه با متوسط عملكرد كشورهاي شركت كننده     در مقايسه با متوسط عملكرد كشورهاي شركت كننده     

408408ايــران                 ايــران                 

500500                  كننده  كننده   شركت  شركت كشورهايكشورهاي
    



نقاط مرجع و شاخص هاي آن    نقاط مرجع و شاخص هاي آن    

جزئياتي كه به طور آشكار در متن داده شده را در متون    ●
. مختلف آموزشي و ادبي بازيابي مي كند    

چارك   و باالتر435
پايين تر    

. تفسيرهاي اوليه را انجام مي دهد ●
 قسمت هاي مشخص متن را براي بازيافت اطالعات در جاي    ●

.خود قرار مي دهد

مياني   و باالتر510

 توانايي استنتاج و شناخت بعضي از خصيصه هاي را در        ●
.متن ادبي نشان مي دهد 

 با استنتاج اعمال شخصيت هاي داستان را  مقابله و توضيح        ●
.مي دهد

چارك   و باالتر570
باالتر   

 توانايي يكپارچه كردن ايده ها و اطالعات را نشان مي                       ●
. دهد
 با كمك گرفتن از متن احساسات و رفتارهاي شخصيت                 ●

. هاي داستان را تفسير مي كند         
 ايده ها را از درون متن يكپارچه مي سازد تا بتواند                 ●

. عناصر داستان را به طور وسيع و معني داري توضيح دهد           
 با يكپارچه كردن اطالعات به دست آمده از مواد متفاوت و                ●

به كار بردن موفقيت آميز اين اطالعات در موقعيت هاي           
. واقعي، درك و فهم  مواد اطالعاتي را نشان مي دهد              

 615نمرات 
به باالتر   

10 
درصد 
ممتاز 

راهبردها و مهارت هاي خواندن   نقطه برش مرجع
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نتايج عملكرد دانش آموزان ايراني در نقاط مرجع      نتايج عملكرد دانش آموزان ايراني در نقاط مرجع      
  (Benchmark)(Benchmark)

در مقايسه با نمره كل سواد خواندن فقط يك                   در مقايسه با نمره كل سواد خواندن فقط يك                   
آموزان پايه چهارم ايران موفق به          آموزان پايه چهارم ايران موفق به            درصد از دانش    درصد از دانش    

    44ممتاز شده اند،           ممتاز شده اند،           % % 1010رسيدن به نقطة مرجع          رسيدن به نقطة مرجع          
 درصد در          درصد در         1616درصد در مرجع چارك باالتر،               درصد در مرجع چارك باالتر،               

 درصد در مرجع چارك پايين تر               درصد در مرجع چارك پايين تر              4242مرجع مياني و    مرجع مياني و    
درصدهاي به دست آمده توسط               درصدهاي به دست آمده توسط               .  .  قرار دارند  قرار دارند  

,   ,   آموزان ايراني درهرچهارمرجع    آموزان ايراني درهرچهارمرجع      دانشدانش
..ترازميانگين بين المللي است       ترازميانگين بين المللي است         پايين   پايين   
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 معني دار      معني دار     آماري  آماري   نظر    نظر   مقايسه كه از       مقايسه كه از       ساير موارد قابل        ساير موارد قابل        
    آمده   آمده    به تفكيك          به تفكيك         هاي پيوست      هاي پيوست      بوده است در جدول             بوده است در جدول             

 اصلي   اصلي  گزارش  گزارش   در      در     يافته ها      يافته ها      است و شرح تفصيلي        است و شرح تفصيلي        
. .  شد   شد  خواهد  خواهد   و تدوين      و تدوين     تهيه  تهيه  
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  20012001  هاي پرلز    هاي پرلز      يافته  يافته  

به تفكيك عوامل پيشينه اي      به تفكيك عوامل پيشينه اي      

 1 پيوست 
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 به تفكيك عوامل پيشينه اي      به تفكيك عوامل پيشينه اي     20012001  هاي پرلز    هاي پرلز      يافته  يافته  
 در خانه در خانهخواندنخواندن سواد  سواد كنندهكننده تقويت  تقويت هاي هاي   فعاليتفعاليت  --11    ))11  پيوستپيوست((

 مدرسه  مدرسه سازمانسازمان درسي و  درسي و برنامةبرنامة  --

آموزش خواندن آموزش خواندن   --

 مدرسه  مدرسه بافت بافت   --

هاي خواندن   هاي خواندن    و عادت   و عادت  آموزانآموزان  نگرش دانشنگرش دانش  --
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 در خانه   در خانه  خواندن   خواندن    سواد    سواد   كننده  كننده   تقويت    تقويت   هاي هاي   فعاليتفعاليت  --11

 تحصيلي    تحصيلي   پيشرفتپيشرفت ارتباط مثبتي بين  ارتباط مثبتي بين كشورهاكشورها در همة     در همة    
 در    در   آموزانآموزان  درگير بودن دانش   درگير بودن دانش    و  و چهارمچهارم در پايه   در پايه  خواندن خواندن 
مانند   مانند   (( ورود به مدرسه      ورود به مدرسه     ازاز قبل  قبل خواندنخواندن سواد  سواد هايهاي  فعاليتفعاليت

, , الفباالفبا حروف  حروف بابابازي بازي , , شعرخواني شعرخواني , , گوييگوييقصه قصه , ,  كتاب كتابخواندن خواندن 
والدين عموماً به والدين عموماً به . . دارد دارد وجود  وجود  ) )  كلمات كلماتباباو شركت در بازي  و شركت در بازي  

 سواد   سواد  هايهاي  فعاليتفعاليت در    در   بااليي از درگيري كودكان   بااليي از درگيري كودكان   سطح سطح 
 در    در   اسكاتلنداسكاتلند و  و انگلستانانگلستانو و , ,  كرده اند كرده انداشارهاشاره در خانه   در خانه  خواندن خواندن 

.. بوده اند  بوده اند برخوردار برخوردار  سطح  سطح از باالترين از باالترين اين مورد  اين مورد  
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))ادامه ادامه ( (  در خانه   در خانه  خواندن   خواندن    سواد    سواد   كننده  كننده   تقويت    تقويت   هاي هاي   فعاليتفعاليت  --11

  زبانزبان بين تكلم به  بين تكلم به باالييباالييارتباط ارتباط , , كشورها كشورها   به طور متوسط در همة    به طور متوسط در همة  
 وجود  وجود آزمون آزمون  در  در عملكرد عملكرد و و , ,  در خانه   در خانه  PIRLSPIRLSآزمون آزمون  در  در استفاده استفاده مورد مورد 
. . دارددارد
هايي هايي   خانواده خانواده  متعلق به  متعلق به چهارم چهارم  پايه  پايه آموزان آموزان   دانشدانش,  ,  كشورها كشورها در همة  در همة        
بوده اند نسبت به  بوده اند نسبت به  ) ) جلدجلد100100ازاز    بيشبيش ( (كودكانكودكان زياد  زياد هاي هاي  داراي كتاب  داراي كتاب كهكه

) )  جلد يا كمتر جلد يا كمتر1010(( كتاب  كم  كتاب  كم هاي با هاي با   خانواده خانواده  متعلق به  متعلق به آموزان آموزان   دانشدانش
به طور به طور , , الملليالملليدر سطح بين در سطح بين . .  اند اندباالتري داشتهباالتري داشته تحصيلي    تحصيلي   پيشرفتپيشرفت
 جلد  جلد 2525  هايي با بيش ازهايي با بيش از  خانوادهخانوادهبه به %) %) 5858 ( (آموزان آموزان   دانشدانشاكثر اكثر , , متوسطمتوسط

. .  اند اندداشتهداشتهكتاب كودك تعلق كتاب كودك تعلق 
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))ادامه ادامه ((   در خانه  در خانه خواندن   خواندن    سواد    سواد   كننده  كننده   تقويت    تقويت   هاي هاي   فعاليتفعاليت  --11

 سطح  سطح آموزاني از باالترينآموزاني از باالترين  دانشدانش,  ,  كشورها كشورها   به طور متوسط در همة    به طور متوسط در همة  
 مدت زمان      مدت زمان     آنهاآنها والدين  والدين كهكه بوده اند  بوده اند برخورداربرخوردار تحصيلي   تحصيلي  پيشرفتپيشرفت

صرف مطالعه مي كرده اند و  صرف مطالعه مي كرده اند و  ) ) هفته  هفته   در   در  بيش از شش ساعت بيش از شش ساعت  ( (بيشتري رابيشتري را
. .  اند اندداشتهداشته و مطالعه  و مطالعه خواندن خواندن  نسبت به  نسبت به نيزنيز مثبتي  مثبتي نگرشنگرش
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 مدرسه  مدرسه سازمانسازمان درسي و   درسي و  برنامةبرنامة  --22

از نيمي از  از نيمي از   كمتر  كمتر كهكه كرده اند   كرده اند  گزارشگزارش مديران مدارس   مديران مدارس  كشورها كشورها در اغلب  در اغلب      
  ازازقبل قبل ) ) از يك چهارم آنها   از يك چهارم آنها    موارد كمتر  موارد كمتر ازازو در بسياري و در بسياري  ( (دانش آموزان آنهادانش آموزان آنها

 تشخيص حروف       تشخيص حروف      مانند مانند  ( (خواندن راخواندن را اوليه سواد  اوليه سواد هايهاي  مهارت  مهارت  شروع مدرسه  شروع مدرسه  
 و  و نوشتن حروفي از الفبا  نوشتن حروفي از الفبا  , , ها ها  جمله    جمله   خواندنخواندن,  ,   كلمات  كلمات ازاز برخي   برخي  خواندن خواندن ,  ,  الفباالفبا

,  ,  اسلونياسلوني,  ,  سنگاپور سنگاپور , , انگلستانانگلستان. . كسب كرده اندكسب كرده اند) )  كلمات  كلمات ازاز برخي  برخي نوشتننوشتن
. .  بوده اند بوده انداستثنااستثنا موارد  موارد اياالت متحده از    اياالت متحده از    و و ,  ,  سوئد سوئد ,  ,  فرانسه فرانسه ,  ,  كاناداكانادا
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))ادامه ادامه ((   مدرسه  مدرسه سازمانسازمان درسي و   درسي و  برنامةبرنامة  --22

%) %) 5454 ( (آموزانآموزان  بيش از نيمي از دانش   بيش از نيمي از دانش   والدين والدين , , به طور متوسطبه طور متوسط    
 ورود به    ورود به   هنگام هنگام  به  به كه كودكان آنهاكه كودكان آنها كرده اند  كرده اند كشورها گزارشكشورها گزارش

  خواندن آشنا خواندن آشنا  اوليه سواد   اوليه سواد  هايهاي  با فعاليتبا فعاليت حدودي  حدودي دبستان تادبستان تا
كه  كه   كرده اند    كرده اند   گزارشگزارش والدين  والدين درصد از   درصد از       1717  تنها تنها و و , , بوده اندبوده اند

خواندن    خواندن     در بارة  در بارة از دبستان چيزي از دبستان چيزي  قبل  قبل كودكانشان تاكودكانشان تا
.  .   اند انددانسته دانسته نمي   نمي   
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))ادامه ادامه ((   مدرسه  مدرسه سازمانسازمان درسي و   درسي و  برنامةبرنامة  --22

در   در   , , كشورهاكشورها مديران مدارس در همة     مديران مدارس در همة      براساس گزارش  براساس گزارش
  هايهاي  برنامه برنامه  ساير  ساير خواندن بيش از خواندن بيش از درس  درس  , , تا چهارمتا چهارم اول  اول هايهايپايه پايه 

تقريباً تقريباً , , به طور متوسط  به طور متوسط  . .  است استداشتهداشتهدرسي مورد تأكيد قرار   درسي مورد تأكيد قرار   
كه خواندن  كه خواندن  در مدارسي بوده اند   در مدارسي بوده اند   %) %) 7878 ( (آموزانآموزان  دانشدانش پنجم   پنجم  چهارچهار

.  .   درسي مورد تأكيد بوده است    درسي مورد تأكيد بوده است   هايهاي  برنامه برنامه  ساير  ساير بيش ازبيش از
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))ادامه ادامه ((   مدرسه  مدرسه سازمانسازمان درسي و   درسي و  برنامةبرنامة  --22

    اياالت متحدهاياالت متحدهو و , , نيوزلند نيوزلند , , يونانيونان, , فرانسهفرانسه, , قبرسقبرس, , كلمبياكلمبيا, , كاناداكانادا  در    در  
 سه   سه  مقدونيهمقدونيهو در  و در  , , هفتههفته در    در   ساعتساعتمعلمان به طور متوسط نُه   معلمان به طور متوسط نُه   

 متوسط  متوسط كهكه اند؛    اند؛   دادهداده اختصاص  اختصاص هفته براي آموزش زبان  هفته براي آموزش زبان   در     در    ساعتساعت
معلمان معلمان , , به طور متوسطبه طور متوسط. .  بوده است  بوده است ساعتساعت هفت  هفت كشورهاكشورهاآن در كل آن در كل 

هفته هفته  در   در  شش ساعتشش ساعت به  به چهارمچهارم پايه  پايه آموزانآموزان  درصد از دانش    درصد از دانش        2828
.  .   كرده اند  كرده اند براي آموزش خواندن اشاره براي آموزش خواندن اشاره 
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))ادامه ادامه ((   مدرسه  مدرسه سازمانسازمان درسي و   درسي و  برنامةبرنامة  --22

  كالسكالس جمعي در     جمعي در    يك فعاليتيك فعاليت به عنوان  به عنوان آموزش خواندن آموزش خواندن     
به  به  . .  بوده است بوده استالملليالمللي در سطح بين     در سطح بين    رويكرد رويكرد  ترين  ترين رايجرايجدرس درس 

    هاييهايي  كالس كالس  در   در  آموزانآموزان  درصد از دانش     درصد از دانش       3838, , طور متوسط طور متوسط 
 اين روش  اين روش ازاز يا اكثر اوقات  يا اكثر اوقات آنها هميشهآنها هميشه معلمان  معلمان كهكهبوده اند بوده اند 
. .  مي كرده اند    مي كرده اند   استفادهاستفاده
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))ادامه ادامه ((   مدرسه  مدرسه سازمانسازمان درسي و   درسي و  برنامةبرنامة  --22

آموزان      آموزان        نيمي از دانش   نيمي از دانش   حدود  حدود  , , به طور متوسط  به طور متوسط  , , الملليالملليدر سطح بين در سطح بين   
 نوع مطالب     نوع مطالب    آموزان يك آموزان يك   دانش دانش  همة   همة  كهكه بوده اند    بوده اند   هايي هايي   كالسكالسدر  در  %) %) 5656((

    يكيكو حدود  و حدود  , ,  اند  اند خوانده خوانده  متفاوت مي   متفاوت مي  هايهاي  با سرعتبا سرعت, , آموزشي را آموزشي را 
 در    در   توانايي توانايي  سطح  سطح گوناگوني را برحسب   گوناگوني را برحسب    مطالب  مطالب ديگرديگر%) %) 3232((سوم سوم 

  را با را با  نوع مطلب     نوع مطلب    آموزان يك آموزان يك   دانش دانش بقيه بقيه .  .   مطالعه مي كرده اند  مطالعه مي كرده اند خواندن خواندن 
يكساني از    يكساني از    زيرا اغلب در سطح    زيرا اغلب در سطح    , ,  اند   اند  خواندهخواندهسرعتي مشابه مي  سرعتي مشابه مي  

.  .   اند اندداشتهداشته قرار   قرار  توانايي خواندن  توانايي خواندن  
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))ادامه ادامه ((   مدرسه  مدرسه سازمانسازمان درسي و   درسي و  برنامةبرنامة  --22

كه  كه   كرده اند   كرده اند  گزارشگزارشمعلمان معلمان , , كشورهاكشورهادر همة    در همة    , , به طور متوسطبه طور متوسط  
پرسش از  پرسش از   درس   درس  كالسكالس در   در  استفادهاستفاده مورد   مورد  فعاليتفعاليت ترين  ترين رايجرايج
 اند    اند   آنچه خواندهآنچه خوانده شده در     شده در    مطرح مطرح  ايده اصلي    ايده اصلي   كهكه است  است آموزانآموزان  دانشدانش

فعاليت  فعاليت  اين اين  (  ( دهند  دهند   آن توضيح    آن توضيح   خود را ازخود را از و درك      و درك     كنند كنند  مشخص  مشخص رارا
).  ).  شودشود اجرا مي  اجرا مي آموزانآموزان  از دانش از دانش % % 9090 و روي    و روي   يكباريكبار اي  اي حداقل هفتهحداقل هفته
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))ادامه ادامه ((   مدرسه  مدرسه سازمانسازمان درسي و   درسي و  برنامةبرنامة  --22

از از %) %) 6363(( سوم  سوم دو دو حدود  حدود  , , به طور متوسط به طور متوسط , , الملليالملليدر سطح بين  در سطح بين    
كه براساس كه براساس  بوده اند    بوده اند   هاييهايي  كالسكالس در   در  چهارمچهارم پايه  پايه آموزانآموزان  دانشدانش

خواندن  خواندن   يا متخصص  يا متخصص كالس جبراني  كالس جبراني   به  به گزارش معلمانشان هرگز گزارش معلمانشان هرگز 
 طبق   طبق  كهكه بوده اند     بوده اند    هايي هايي   كالس كالس  در    در   دوازده درصد    دوازده درصد    .  .   اند  اند دسترسي نداشته  دسترسي نداشته  

, , خواندنخواندن و متخصص   و متخصص  كالس جبراني   كالس جبراني    به  به گزارش معلمانشان همواره گزارش معلمانشان همواره 
دسترسي  دسترسي  , , آموزانآموزان  خواندن دانش  خواندن دانش   كمك به رفع مشكالت   كمك به رفع مشكالت  برايبراي
 اين  اين كهكه بوده اند    بوده اند   هايي هايي   كالس كالس  هم در    هم در   درصد   درصد     2525 اند و    اند و   داشتهداشته

.  .   بوده اند  بوده اند دسترس دسترس متخصصان گاهي در   متخصصان گاهي در   
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))ادامه ادامه ((   مدرسه  مدرسه سازمانسازمان درسي و   درسي و  برنامةبرنامة  --22

 ترين پاسخ معلمان به اين سؤال  ترين پاسخ معلمان به اين سؤال رايجرايج, , كشورهاكشورهاتقريباً در همة  تقريباً در همة      
 مي كند    مي كند   خواندنخواندن در    در   افتادنافتادن شروع به عقب  شروع به عقب آموزيآموزي  دانش  دانش   وقتي  وقتي كهكه

 آن  آن كاركردن باكاركردن با روي   روي  بيشتريبيشتري وقت   وقت  كهكه اين بود  اين بود كنيد كنيد شما چه مي شما چه مي 
).).الملليالمللي در سطح بين   در سطح بين  آموزانآموزان  دانش دانش % % 8888 ( (گذاريم گذاريم  مي  مي آموزآموز  دانشدانش
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آموزش خواندن    آموزش خواندن      --33

  آموزانآموزان  از دانش   از دانش    سوم  سوم دودو,  ,  الملليالملليدر سطح بين   در سطح بين   , , به طور متوسطبه طور متوسط    
 كتاب درسي يا     كتاب درسي يا    روزانه آموزش خواندن را  برمبناي يك   روزانه آموزش خواندن را  برمبناي يك   به طور  به طور  

, , قبرسقبرس, , بلغارستانبلغارستاندر  در  .  .  كنند  كنند   مي  مي خواندن دريافت  خواندن دريافت  مجموعه مطالب   مجموعه مطالب   
 تقريباً همة   تقريباً همة  اسلواكياسلواكي و  و روسيه روسيه , , لتوني لتوني ,  ,  مجارستانمجارستان,  ,  يونانيونان
.  .  كنند  كنند   مي  مي آموزشي را دريافت آموزشي را دريافت چنين چنين ) ) بيشتربيشتريا يا % % 9595 ( (آموزانآموزان  دانشدانش

نيمي  نيمي  و حدود    و حدود    , , روزانه روزانه به طور  به طور  %)  %)  3232 (  ( آموزانآموزان  دانش دانش  سوم  سوم يكيكحدود  حدود  
    استفادهاستفاده تمرين  تمرين هايهاي كتاب  كتاب هفتگي ازهفتگي ازبه طور  به طور  %) %) 4646 ( (آموزانآموزان  از دانش از دانش 

.  .  مي كرده اند مي كرده اند 
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) ) ادامهادامه((  آموزش خواندن   آموزش خواندن     --33

 اغلب  اغلب استفاده براياستفاده براي مورد   مورد  رويكرد آموزشي رويكرد آموزشي , , كشورهاكشورهادر همة   در همة     
 كتاب   كتاب  يكيك بر مبناي  بر مبناي آموزشآموزش%) %) 5353به طور متوسط به طور متوسط  ( (آموزانآموزان  دانشدانش

 بار  بار كه با حداقل يك كه با حداقل يك  بوده  بوده خواندن خواندن درسي يا مجموعه مطالب  درسي يا مجموعه مطالب  
.  .   بوده است بوده استهفته همراه هفته همراه  تمرين در    تمرين در   هايهاي  برگهبرگه يا  يا هاهاتمرين در كتاب  تمرين در كتاب  

ماه ماه در هر   در هر   %) %) 7676به طور متوسط  به طور متوسط   ( (آموزانآموزان  چهارم از دانش  چهارم از دانش  سه سه 
برنامه  برنامه   به عنوان مكمل   به عنوان مكمل  رارا موارد زير     موارد زير    ازاز مورد    مورد   حداقل دوحداقل دو
:  :   كرده اند  كرده اند خود دريافت خود دريافت  معمول   معمول  آموزشيآموزشي

يا يا , , هاي كامپيوتريهاي كامپيوتري  فعاليتفعاليت, , مجلهمجله, , روزنامه  روزنامه  ,  ,  هاي كودكانهاي كودكان كتاب  كتاب 
. . هاي اينترنتي  هاي اينترنتي  تكليف تكليف 
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 داستان   داستان  استفاده از استفاده از , , به طور متوسط   به طور متوسط   , , الملليالملليدر سطح بين  در سطح بين    
.  .   متون غير داستاني است    متون غير داستاني است   از از  تر  تر رايجرايج درس بسيار    درس بسيار   كالس كالس در  در  

براي آموزش براي آموزش  داستان  داستان استفاده ازاستفاده از معلمان  معلمان براساس گزارشبراساس گزارش
  آموزانآموزان  درصد از دانش     درصد از دانش         8484  هفته برايهفته براي در هر       در هر      خواندن خواندن 

 متون غير  متون غير كه استفاده از كه استفاده از در حالي در حالي , ,  است استداشتهداشتهمصداق  مصداق  
 صحت   صحت  آموزانآموزان  درصد از دانش     درصد از دانش         5656 در مورد      در مورد     تنهاتنهاداستاني  داستاني  

.  .   است استداشتهداشته

) ) ادامهادامه((  آموزش خواندن   آموزش خواندن     --33
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) ) ادامهادامه((  آموزش خواندنآموزش خواندن

  

 موضوع اتفاق نظر      موضوع اتفاق نظر     آموزان براينآموزان براين  دانشدانشهم معلمان و هم    هم معلمان و هم      
  آموزانآموزان  ويژه براي دانش ويژه براي دانش به به , , آهستهآهسته صداي  صداي كه خواندن با  كه خواندن با   اند   اند  داشتهداشته

به طور  به طور  . .  بوده است  بوده است يك فعاليت رايج كالسي   يك فعاليت رايج كالسي   ,  ,  خواندن خواندن موفق تر در    موفق تر در    
 پايه  پايه آموزانآموزان  از دانش از دانش  سوم  سوم دو دو ,  ,  الملليالملليدر سطح بين  در سطح بين  , , متوسطمتوسط
    2828 و  و روزانه  روزانه   به طور   به طور  آهستهآهسته صداي   صداي  خواندن با خواندن با به به %) %) 6666 ( (چهارمچهارم

  هفتگي اشارههفتگي اشاره به طور   به طور  آهستهآهسته صداي  صداي خواندن با خواندن با  به  به درصد ديگر  درصد ديگر  
.  .  كرده اندكرده اند

) ) ادامهادامه((  آموزش خواندن   آموزش خواندن     --33
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) ) ادامهادامه((  آموزش خواندنآموزش خواندن

  

    درخواست  درخواست  معلمان به  معلمان به  , ,  به طور متوسط  به طور متوسط كشورهاكشورهادر همة   در همة     
    اينكه روزانه  اينكه روزانه  مبني بر   مبني بر   %) %) 5656 ( (چهارمچهارم پايه  پايه آموزانآموزان  دانشدانشاغلب اغلب 

 و يا  و يا براي گروهي كوچك براي گروهي كوچك يا يا , , كالس كالس  همه  همه براي براي  و  و را بلندرا بلندمطلبي مطلبي 
آموزان آموزان   دانش دانش .  .   كرد ه اند  كرد ه اند براي همكالسي خود بخوانند اشاره    براي همكالسي خود بخوانند اشاره    

به طور  به طور  %)  %)  2323 ( (يك چهارميك چهارم حدود    حدود   –– نسبت كمتري     نسبت كمتري    خود نيز با خود نيز با 
بلند خواندن    بلند خواندن     به  به ––    هفتگيهفتگيبه طور   به طور   %) %) 3636(( سوم  سوم يك يك  و   و  روزانه روزانه 
 موفق تر در    موفق تر در   آموزانآموزان  كه دانش كه دانش جالب است جالب است .   .    كرده اند  كرده اند اشارهاشاره

خواندن خواندن و  و  ) ) روزانه  روزانه  به طور به طور  ( (بيشتربيشتر مستقل  مستقل خواندن خواندن به به , , خواندن خواندن 
    كهكهقابل توجه است قابل توجه است .  .   كرده اند  كرده اند اشارهاشاره) ) ماهانهماهانهبه طور  به طور  (( كمتر  كمتر بلندبلند

بيشتري بيشتري  و استقالل   و استقالل  آزاديآزادي موفق تر  موفق تر آموزانآموزان  دانشدانشمعلمان به  معلمان به  
.  .  دادند دادند  مطالعه مي     مطالعه مي    برايبراي

) ) ادامهادامه((  آموزش خواندن   آموزش خواندن     --33
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يك  يك   به وسيله معلم   به وسيله معلم  پرسش شفاهي پرسش شفاهي , , از كشورهااز كشورهادر بسياري در بسياري     
 اين امر به طور     اين امر به طور    كشورهاكشورهاو در تمام   و در تمام   , ,  است استفعاليت روزانه  فعاليت روزانه  

. . شودشود اجرا مي  اجرا مي چهارمچهارم پايه  پايه آموزانآموزان  دانشدانش در مورد اغلب    در مورد اغلب   هفتگيهفتگي
    سؤاالت سؤاالت  كتبي به    كتبي به   دادن دادن  در مورد  پاسخ   در مورد  پاسخ  آموزان همچنين آموزان همچنين   دانشدانش

به گزينه خيلي زياد     به گزينه خيلي زياد     , ,  اند  اند كالس خوانده كالس خوانده  در   در  آنچه آنچه معلم در بارة  معلم در بارة  
.  .   كرده اند  كرده اند اشارهاشاره

) ) ادامهادامه((  آموزش خواندن   آموزش خواندن     --33
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در سطح    در سطح    % % 8585 ( (چهارم چهارم  پايه  پايه آموزانآموزان  دانش دانش تقريباً همة تقريباً همة   
كه كتابخانه   كه كتابخانه   در مدارسي تحصيل مي كرده اند      در مدارسي تحصيل مي كرده اند      ) ) الملليالملليبين بين 

.  .   اند اندداشته داشته  جلد كتاب   جلد كتاب  500500    بيش ازبيش از%) %) 6565 ( (آنهاآنها اند و اغلب    اند و اغلب   داشتهداشته
 هم   هم  هاي كالسي  هاي كالسي    كتابخانهكتابخانه به  به آموزان نيز آموزان نيز   از دانش  از دانش  بسياري بسياري 

    5757, , الملليالملليدر سطح بين   در سطح بين   , , به طور متوسط   به طور متوسط   . .  اند  اند دسترسي داشته  دسترسي داشته  
 اغلب يا همة    اغلب يا همة   كه كه  در مدارسي بوده اند     در مدارسي بوده اند    آموزانآموزان  درصد از دانش   درصد از دانش   

.  .   اند  اند كتابخانه داشته كتابخانه داشته , , هاها  كالسكالس

) ) ادامهادامه((  آموزش خواندن   آموزش خواندن     --33
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معلمان معلمان , , هاي كالسي هاي كالسي   كتابخانهكتابخانه گسترده به  گسترده به دسترسي  دسترسي  علي رغم علي رغم   
.  .   كرده اند كرده انداز آنها اشاره از آنها اشاره به گزينة استفادة خيلي كم و به ندرت      به گزينة استفادة خيلي كم و به ندرت      

 پايه  پايه آموزانآموزان  دانش  دانش  اغلب  اغلب  , , كشورهاكشورهادر همة   در همة   ,  ,  به طور متوسطبه طور متوسط
    حتيحتي يا  يا هفتگي هفتگي  به طور   به طور  كهكه اند  اند داشته داشته  فرصت    فرصت   تنهاتنها%) %) 6262 ( (چهارمچهارم
.  .  از كتابخانه كالس استفاده نمايند  از كتابخانه كالس استفاده نمايند  كمتر كمتر 

) ) ادامهادامه((  آموزش خواندن   آموزش خواندن     --33
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 در   در  كامپيوتر براي آموزش خواندن كامپيوتر براي آموزش خواندن  به  به دسترسيدسترسي ميزان  ميزان   
  كهكهدر حالي در حالي . .  متفاوت است متفاوت استچشمگيريچشمگيري به طور  به طور كشورهاكشورهابين بين 

, , انگلستانانگلستان, , كاناداكانادادر   در   %) %) 9090  بيش ازبيش از ( (آموزانآموزان  دانش دانش تقريباً همة  تقريباً همة  
اياالت    اياالت    و و , , سوئدسوئد, , سنگاپورسنگاپور, , اسكاتلنداسكاتلند, , نيوزلند نيوزلند , , هلندهلند, , ايسلندايسلند
كامپيوتر دسترسي   كامپيوتر دسترسي    يا در مدرسه به     يا در مدرسه به    كالسكالس در   در  متحدهمتحده
, , بليزبليزدر در %) %) 8080  بيش ازبيش از ( (آموزانآموزان  دانشدانشاغلب اغلب , ,  اند  اند داشتهداشته

, , مولداويمولداوي, , مقدونيهمقدونيه, , كويتكويت, , ايرانايران,  ,  يونانيونان, , كلمبياكلمبيا, , بلغارستانبلغارستان
كامپيوتر كامپيوتر  به   به  دسترسي دسترسي  هيچ نوع    هيچ نوع   تركيهتركيه و   و  اسلواكياسلواكي,  ,  روسيهروسيه
. .  اند  اند نداشته نداشته 

) ) ادامهادامه((  آموزش خواندن   آموزش خواندن     --33
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پيشرفت  پيشرفت   بر   بر  براي نظارت براي نظارت معلمان معلمان ,  ,  الملليالمللي  در سطح بين      در سطح بين    
به طور  به طور  . .  بوده اند  بوده اند خود متكيخود متكي بر نظرات حرفه اي    بر نظرات حرفه اي   آموزانآموزان  دانشدانش

 تحصيل   تحصيل  هاييهايي  كالسكالس در     در    آموزانآموزان  درصد دانش   درصد دانش       7070, , متوسطمتوسط
 بر نظرات حرفه اي    بر نظرات حرفه اي   را را  تأكيد اصلي  تأكيد اصلي كه معلمانشانكه معلمانشانمي كرده اند   مي كرده اند   

 تأكيد اصلي بر   تأكيد اصلي بر  درصد  درصد    5555 در   در  كهكهدر حالي در حالي , ,  اند  اند داده داده  قرار  قرار خودخود
  هايهاي  آزمونآزمون تأكيد اصلي بر     تأكيد اصلي بر    درصد   درصد       3333در  در  ,  ,  هاي كالسيهاي كالسي  آزمونآزمون

و و , ,  و منطقه اي  و منطقه اي سراسريسراسري بر امتحانات  بر امتحانات درصد  درصد      2323در  در  , , تشخيصي تشخيصي 
. .  بوده است  بوده است هاي استاندارد هاي استاندارد   آزمونآزمون بر  بر درصد  درصد      1616در  در  

) ) ادامهادامه((  آموزش خواندن   آموزش خواندن     --33
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درصد از    درصد از        4343, , كشورهاكشورهابه طور متوسط و در همة   به طور متوسط و در همة       
بودن  بودن   به كافي  به كافي كهكه در مدارسي بوده اند       در مدارسي بوده اند      آموزانآموزان  دانشدانش

 به   به  درصد  درصد      1818  تنها  تنها  و و , ,  كرده اند  كرده اند اشارهاشاره به منابع   به منابع  دسترسيدسترسي
.  .   كرده اند كرده انداشارهاشاره به منابع  به منابع ناكافي بودن دسترسي  ناكافي بودن دسترسي  

 هيچ    هيچ   كهكه در مدارسي تحصيل مي كرده اند          در مدارسي تحصيل مي كرده اند         آموزاني كه  آموزاني كه    دانشدانش
مقايسه با  مقايسه با   اند در    اند در   نداشته نداشته  در منابع      در منابع     نارسايي نارسايي  يا  يا كمبودكمبود

 پاسخ   پاسخ  كمبودهاكمبودها به  به كه كه  در مدارسي بوده اند    در مدارسي بوده اند   آنهايي كهآنهايي كه
 در   در  باالتريباالتري تحصيلي   تحصيلي  از پيشرفتاز پيشرفت, ,  اند   اند  دادهداده“ “ خيلي زيادخيلي زياد““

.  .   بوده اند  بوده اند خواندن برخوردار  خواندن برخوردار  

) ) ادامهادامه((  آموزش خواندن   آموزش خواندن     --33
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 مدرسه   مدرسه  بافت بافت   --44
    ميانگين پيشرفتميانگين پيشرفت, , الملليالملليدر سطح بين  در سطح بين  , , به طور متوسط  به طور متوسط      

 كمتر   كمتر  هايهاي  خانوادهخانواده متعلق به    متعلق به   آموزاني كه  آموزاني كه    دانشدانشتحصيلي  تحصيلي  
    4040 ـ   ـ  چشمگيريچشمگيريبه طور  به طور  , , %)%)1010  ازازكمتر كمتر ( ( محروم بوده اند  محروم بوده اند  

آموزان آنها از آموزان آنها از   دانش دانش  اغلب   اغلب  كهكه مدارسي بود   مدارسي بود  باالتر ازباالتر ازنمره ـ   نمره ـ   
  براساس گزارشبراساس گزارش, , به طور كلي به طور كلي . .  محروم بوده اند محروم بوده اندهايهاي  خانوادهخانواده
    هستند كه از هستند كه از  در مدارسي      در مدارسي     آموزانآموزان  از دانش   از دانش    سوم  سوم يكيك, , مديرانمديران

در  در  %) %) 2323 ( (يك چهارم  يك چهارم   اما  اما محرومند محرومند نظر اقتصادي كمتر   نظر اقتصادي كمتر   
درصد از     درصد از         5050    كنند كه بيش از  كنند كه بيش از  مدارسي تحصيل مي   مدارسي تحصيل مي   

 نظر    نظر   هايي هستند كه از  هايي هستند كه از    خانوادهخانواده متعلق به   متعلق به  آموزان آنها آموزان آنها   دانشدانش
. . محرومند  محرومند  اقتصادي خيلي اقتصادي خيلي 
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) ) ادامهادامه((   مدرسه   مدرسه  بافت بافت   --44

, , كاناداكانادا در   در  چهارمچهارم پايه  پايه آموزانآموزان  حداقل نيمي از دانش  حداقل نيمي از دانش    
, , هلند هلند , , كويتكويت, , اسراييلاسراييل, , ايرانايران, , ايسلند ايسلند , , هنگ كنگ   هنگ كنگ   , , فرانسهفرانسه
 در مدارسي تحصيل    در مدارسي تحصيل   اياالت متحدهاياالت متحده و  و سنگاپورسنگاپور, , نيوزلند نيوزلند 

 والدين مورد تأكيد     والدين مورد تأكيد    بابا ارتباط  ارتباط كه برقراريكه برقراريمي كرده اند    مي كرده اند    
. . بوده استبوده است
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 در     در    رايجيرايجي مديران مدارس غيبت امر   مديران مدارس غيبت امر  براساس گزارشبراساس گزارش  
به طور  به طور  . .  است  است چهارم نبوده چهارم نبوده  پايه  پايه آموزانآموزان  ميان دانشميان دانش

درصد از     درصد از       8080تقريباً تقريباً , , الملليالملليدر سطح بين در سطح بين , , متوسطمتوسط
آنها آنها  مديران  مديران كهكه در مدارسي بوده اند       در مدارسي بوده اند      آموزانآموزان  دانشدانش

 يا خيلي   يا خيلي  يكي از مسايل آنها نبوده يكي از مسايل آنها نبوده  كرده اند غيبت    كرده اند غيبت   گزارشگزارش
. .  بوده است  بوده است جزييجزيي

) ) ادامهادامه((   مدرسه   مدرسه  بافت بافت   --44
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 سوم   سوم  يكيكحدود حدود , , الملليالملليدر سطح بين   در سطح بين   , , به طور متوسطبه طور متوسط  
    كهكهدر مدارسي تحصيل مي كرده اند   در مدارسي تحصيل مي كرده اند   %) %) 3636 ( (آموزانآموزان  دانشدانش

  انتظاراتانتظارات, , آموزانآموزان  دانشدانش به روحيه باال در   به روحيه باال در  آنهاآنهامديران مديران 
  حمايت بااليحمايت بااليو و , , احترام به اموال مدرسه احترام به اموال مدرسه , , تحصيلي باالتحصيلي باال

آنهايي  آنهايي   نسبت به     نسبت به    آموزانآموزان  دانشدانشو اين و اين ,  ,   كرده اند  كرده اند اشارهاشارهوالدين والدين 
    ضعيفتر بودند از پيشرفت   ضعيفتر بودند از پيشرفت    مدرسه اي  مدرسه اي فضاهايفضاهاي در  در كهكه

.  .   بوده اند  بوده اند خواندن برخوردار خواندن برخوردار  در   در  باالتريباالتريتحصيلي تحصيلي 

) ) ادامهادامه((   مدرسه   مدرسه  بافت بافت   --44
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هاي خواندن     هاي خواندن      و عادت     و عادت    آموزان آموزان   نگرش دانش   نگرش دانش     --55

 به    به   خواندنخواندن نسبت به   نسبت به  آموزانآموزان  نگرش دانش نگرش دانش , , كشورهاكشورهادر همة   در همة     
  آموزاني كه نگرش   آموزاني كه نگرش     دانش دانش و  و  , , طور كلي مثبت بوده استطور كلي مثبت بوده است

خواندن    خواندن     هم در   هم در  بهتريبهتري تحصيلي  تحصيلي پيشرفتپيشرفت, ,  اند اندداشتهداشتهمثبت تري  مثبت تري  
نيمي از     نيمي از     حدود  حدود  , , به طور متوسط به طور متوسط , , الملليالملليدر سطح بين  در سطح بين  .  .   اند  اند داشتهداشته
  از خواندن   از خواندن    مربوط به لذت بردن     مربوط به لذت بردن    عبارت عبارت  هر پنج    هر پنج   آموزان باآموزان با  دانشدانش

, , كشورهاكشورهادر همة    در همة    .  .  و ارج نهادن به كتاب خواني موافق بوده اند     و ارج نهادن به كتاب خواني موافق بوده اند     
  .. پسران بوده است پسران بوده استاز از  مثبت تر  مثبت تر نگرش دختراننگرش دختران
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) ) ادامهادامه((  هاي خواندن    هاي خواندن     و عادت     و عادت    آموزان آموزان   نگرش دانش   نگرش دانش     --55

درصد از     درصد از         6363, , الملليالملليدر سطح بين در سطح بين , , به طور متوسط به طور متوسط   
را را  داستان يا داستان كوتاه  داستان يا داستان كوتاه خواندنخواندن, , چهارمچهارم پايه  پايه آموزانآموزان  دانشدانش

بيش بيش در اين موضوع    در اين موضوع    %) %) 7070 ( (گزارش دختران گزارش دختران .  .   كرده اند  كرده اند گزارشگزارش
به طور متوسط و    به طور متوسط و    , ,  ترتيب ترتيبهمينهمينبه  به  . . بوده استبوده است%) %) 5555(( پسران  پسران ازاز

اطالعات  اطالعات   كسب   كسب  درصد خواندن براي    درصد خواندن براي        6161,  ,  الملليالملليدر سطح بين  در سطح بين  
,  ,   اين وجود اين وجودبابا. .  كرده اند كرده اندگزارشگزارش, , هفتگيهفتگي به طور   به طور  حداقلحداقل, , رارا

 مطلبي   مطلبي  اطالعاتاطالعات كسب  كسب هفتگي برايهفتگي براي به طور  به طور درصد دختراني كه   درصد دختراني كه   
 به اين كار اقدام   به اين كار اقدام  كه كه  پسراني   پسراني  با درصد  با درصد  %) %) 6262 ( (خوانند  خوانند   مي    مي   رارا

. .  است استمقايسهمقايسهقابل قابل %) %) 5959 (  ( كنند  كنند  مي مي 



Progress in International Reading Progress in International Reading 
Literacy Study (PIRLS)Literacy Study (PIRLS)

 مطالعة     مطالعة    هاي  هاي    از يافته از يافته خالصه اي  خالصه اي  
 و درك مطلب    و درك مطلب   خواندنخواندن

  19701970در سال  در سال  

 2 پيوست 
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   و درك مطلب در سال و درك مطلب در سالخواندنخواندن مطالعة   مطالعة  هايهاي  از يافتهاز يافتهخالصه اي خالصه اي 
19701970  

  ::جامعه مورد مطالعهجامعه مورد مطالعه    ))22  پيوستپيوست((
 سال  سال آموزان آموزان   دانشدانش سال و   سال و  آموزان چهارده آموزان چهارده   دانشدانش, ,  سال  سال آموزان دهآموزان ده  دانشدانش  

. . متوسطهمتوسطهآخر دورة   آخر دورة   
  :: مطالعه  مطالعه  در اين  در اين كننده كننده  شركت  شركت كشورهايكشورهاي  

,   ,   فلسطين اشغالي فلسطين اشغالي ,  ,  ايران   ايران   ,  ,  هندوستان هندوستان ,   ,   مجارستان   مجارستان   ,  ,  فنالند   فنالند   , , شيليشيلي, , بلژيكبلژيك  
. . آمريكا آمريكا  و  و سوئد سوئد , , اسكاتلند اسكاتلند ,  ,  نيوزيلند نيوزيلند , , هلند هلند ,  ,  ايتالياايتاليا

  طرح تحقيق و هدفطرح تحقيق و هدف
به عنوان  به عنوان  , ,  و خزانة لغات  و خزانة لغات خواندن خواندن  در  در سرعت  سرعت  ,  ,   درك مطلب درك مطلبآزمونهاي آزمونهاي     

 و توليد  و توليد زبان انگليسي تهيهزبان انگليسي تهيه به  به ابتداابتدا, ,  كالمي  كالمي تواناييتوانايي گيري  گيري شاخصهاي اندازه شاخصهاي اندازه 
 به  به ارزيابيارزيابي مورد    مورد   متغيرهاي متغيرهاي .  .  شدند شدند  مختلف ترجمه     مختلف ترجمه    يازده زبان  يازده زبان   به  به سپسسپسو و 

  شش زمينة شش زمينة  در    در   پيشرفت خواندن  پيشرفت خواندن   پيش بين در تشخيص     پيش بين در تشخيص    شاخصهاي شاخصهاي عنوان عنوان 
: : شدند شدند زير مشخص    زير مشخص    
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شامل محيط خانه و خانواده و زبان گفتاري      ,  شرايط خارج از مدرسه     .
رايج در خانه؛  

فراهم بودن يا در دسترس بودن مواد خواندني در مدرسه؛       .

فعاليتها و تمرينهاي آموزشي؛     .

بويژه عالقه به خواندن و مطالعه؛   ,  عاليق و گرايشها  .

ميزان كسب عادت به خواندن و مطالعه؛      .

. شنوايي يا گفتاري, مثل نقص دربينايي    ,  وجود نقايص جسماني       .
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هاي كليدي    هاي كليدي      يافتهيافته
    ميانگيهاي نمرات   ميانگيهاي نمرات    سال تفاوت   سال تفاوت  چهارده چهارده  و  و آموزان دهآموزان ده  دانشدانش در سطوح سني  در سطوح سني 

 نظر  نظر يافته ازيافته از توسعه  توسعه ميان كشورهايميان كشورهاي و درك مطلب  و درك مطلب توانايي خواندنتوانايي خواندندر در 
اما در پاية آخر دورة   اما در پاية آخر دورة   ). ). 19791979, , اينكلزاينكلز؛ ؛ 19731973,  ,  ثورندايكثورندايك((اقتصادي كم بود اقتصادي كم بود 

    ميان همين كشورها  ميان همين كشورها   و درك مطلب   و درك مطلب  خواندنخواندن در    در   پيشرفت پيشرفت  نظر  نظر ازاز, , متوسطهمتوسطه
  ماندگاري ماندگاري  تفاوت نرخ   تفاوت نرخ  ازاز مي توان ناشي   مي توان ناشي  رارااين تفاوتها اين تفاوتها .  .  داشتداشتتفاوت وجود   تفاوت وجود   

,  ,  19761976, , واكرواكر ( (آورد آورد  به حساب   به حساب  كشورهاكشورها اين  اين ميان ميان  تحصيل در  تحصيل در هايهايسال سال 
). ). 120120صفحه  صفحه  

آموزان آموزان   توانايي خواندن ميان دانش توانايي خواندن ميان دانش  بسيار بارزي در سطح  بسيار بارزي در سطح تفاوتهايتفاوتهاي  
 شد   شد  پيشرفته مالحظه  پيشرفته مالحظه   كمتر  كمتر كشورهاي كشورهاي  و  و كشورهاي بيشتر پيشرفتهكشورهاي بيشتر پيشرفته

) . ) . 19791979, , اينكلزاينكلز؛ ؛ 19731973, , ثورندايكثورندايك((
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 و درك مطلب در داخل هر       و درك مطلب در داخل هر      خواندنخواندن در   در  آموزانآموزان  توانايي دانشتوانايي دانش سطح  سطح  تفاوتهاي تفاوتهاي
  آموزان آموزان   موقعيت خانوادگي دانش   موقعيت خانوادگي دانش   غالباً به غالباً به , ,  مورد مطالعه مورد مطالعهيك از كشورهاييك از كشورهاي

كيفيت توانايي  كيفيت توانايي   به تفاوت   به تفاوت  كشور نيزكشور نيز مدارس هر   مدارس هر  ميانميانتفاوت  تفاوت  . . مربوط مي شد مربوط مي شد 
    موقعيت خانوادگي آنها    موقعيت خانوادگي آنها     به  به بويژهبويژه در بدو ورود به مدرسه و    در بدو ورود به مدرسه و   آموزان آنها آموزان آنها   دانشدانش

). ). 19731973,  ,  ثورندايكثورندايك((مربوط بود مربوط بود 
 سطح  سطح تفاوتهاي  تفاوتهاي  در ايجاد   در ايجاد   ,  ,   تدريس تدريسروشهايروشهايمثل  مثل  ,  ,   به مدرسه به مدرسهوابستهوابسته عوامل  عوامل 

شواهد بسيار شواهد بسيار . . كوچكي را برعهده داشتند  كوچكي را برعهده داشتند   سهم   سهم  تنها  تنها   و درك مطلب   و درك مطلب  خواندن خواندن 
, ,  اوليه اوليههاي سالهايهاي سالهاي  فراتر از آموزش  فراتر از آموزش   مدارس   مدارس  دهد دهد  نشان    نشان   آمد تا آمد تا كمي به دست   كمي به دست   

). ). 19731973, , ثورندايكثورندايك ( (ديده باشندديده باشند تدارك  تدارك زمينهزمينه در اين  در اين آموزشهاي ديگري را آموزشهاي ديگري را 
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  هاي مهارتهاي خواندن همبستگي بااليي را با يكديگر  هاي مهارتهاي خواندن همبستگي بااليي را با يكديگر     نمرات خرده آزمون    نمرات خرده آزمون   
  ازاز فقط     فقط    خواندنخواندن در    در   آورد كه پيشرفت  آورد كه پيشرفت   به وجود  به وجود رارا و اين تصور  و اين تصور دادند دادند نشان نشان 
 مبني  مبني راراشواهدي شواهدي ,  ,   بعدي بعديهايهايتحليل  تحليل  . . شودشود حاصل مي   حاصل مي  تواناييتوانايي نوع  نوع يك يك وجود وجود 

 سطح  سطح پوشش يك تواناييپوشش يك توانايي زير  زير خواندنخواندن خاص در     خاص در    چهار مهارت   چهار مهارت   بر وجود بر وجود 
). ). 19731973, , ثورندايكثورندايك ( (دادداد عنوان استدالل كالمي به دست   عنوان استدالل كالمي به دست  باالتر باباالتر با

,   ,   كردند كردند  گيري مي  گيري مي را اندازهرا اندازه كالمي  كالمي كه تواناييكه توانايي خزانة لغات    خزانة لغات   آزمونهاي سنجش  آزمونهاي سنجش    
 و  و براي مقايسه براي مقايسه اما اما , , بودند بودند ) ) ValidValid(( معتبر معتبرهاي درون كشوري هاي درون كشوري   براي مقايسهبراي مقايسه

). ). 19731973, , ثورندايكثورندايك ( (نبودند نبودند  مختلف مناسب    مختلف مناسب   ميان كشورهايميان كشورهايتحليل تحليل 
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  خواندنخواندن در  در ميانگين تواناييميانگين توانايي نظر  نظر دختران از دختران از  پسران و  پسران و ميانميان كمي  كمي  تفاوتهاي تفاوتهاي
برتري برتري  به ميزان اندكي بر پسران  به ميزان اندكي بر پسران دختران دختران . . داشت داشت و درك مطلب وجود   و درك مطلب وجود   

 و درك مطلب كامالً     و درك مطلب كامالً    خواندن خواندن  و پسران نسبت به  و پسران نسبت به گرايشهاي دختران گرايشهاي دختران  و  و داشتندداشتند
 و پسرها در   و پسرها در  دخترها  دخترها   متفاوت   متفاوت  گرايشيگرايشيمشخص شد عوامل    مشخص شد عوامل    . . متفاوت بود  متفاوت بود  

گرايش دختران  گرايش دختران  . .  مؤثر بوده است مؤثر بوده استزمينهزمينه در اين   در اين  آنهاآنها درسي   درسي  نتايج پيشرفت نتايج پيشرفت 
 مطالعه و عالقة  مطالعه و عالقة ازاز كتاب و به منظور لذت بردن   كتاب و به منظور لذت بردن  زمينة خواندن زمينة خواندن  در  در بيشتربيشتر

 بوده است    بوده است   اطالعات اطالعات  به منظور كسب  به منظور كسب مجله مجله  مطالعة  مطالعة زمينة زمينة  در  در بيشتربيشترپسران پسران 
LeitzLeitzليتز ليتز (( , 1992, 1992.(.(

در گروه در گروه ) ) 19701970سال سال (( ودرك مطلب   ودرك مطلب  خواندنخواندن ايران در مطالعه  ايران در مطالعه جايگاه جايگاه   
 در  در كننده كننده  شركت  شركت كشوركشور  1515  متوسطه از ميانمتوسطه از ميان سال و سال آخر   سال و سال آخر  1414سني سني 

 سال در آخر    سال در آخر   1010و در گروه سني و در گروه سني ) ) آخر جدول  آخر جدول  ماقبل ماقبل  ( (چهاردهم   چهاردهم   رديف  رديف  
.  .  جدول بوده است جدول بوده است 
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توضيح و تفسير  توضيح و تفسير    
 درس در ايجاد تفاوت بين    درس در ايجاد تفاوت بين   كالسكالس قدرت توجيه نقش مدرسه و     قدرت توجيه نقش مدرسه و    كمبودكمبود  

يك يك  و درك مطلب در داخل   و درك مطلب در داخل  توانايي خواندنتوانايي خواندن نظر  نظر ازاز و مدارس  و مدارس دانش آموزاندانش آموزان
موجب اين اظهار   موجب اين اظهار   ,  ,  زمينهزمينه در اين  در اين خانوادگيخانوادگي و تأثيرات قوي تر عوامل   و تأثيرات قوي تر عوامل  كشوركشور

براي براي  مناسب    مناسب   فرصتهاي فرصتهاي  نظر تدارك  نظر تدارك ازاز يا همة مدارس   يا همة مدارس  شود كهشود كهنظر مي  نظر مي  
  هاي پايانيهاي پاياني در سال  در سال دانش آموزان دانش آموزان  و درك مطلب    و درك مطلب   پرورش توانايي خواندن پرورش توانايي خواندن 

 و مشابه عمل كرده اند   و مشابه عمل كرده اند  يكسانيكسان, , آموزش متوسطهآموزش متوسطه و دورة اول  و دورة اول ابتداييابتداييدورة دورة 
 اين  اين سالهاي پايانيسالهاي پايانييعني در  يعني در  , , آموزش ابتداييآموزش ابتدايي اولية  اولية كه وراي سالهايكه وراي سالهايو يا اين و يا اين 

آموزش زبان آموزش زبان توجه كافي نسبت به   توجه كافي نسبت به   , , آموزش متوسطهآموزش متوسطهدوره و دورة اول دوره و دورة اول 
 و درك مطلب  و درك مطلب جهت افزايش توانايي مهارتهاي خواندن  جهت افزايش توانايي مهارتهاي خواندن   در  در مادري مادري 
. .  است استنگرفتهنگرفته صورت  صورت آموزان آموزان   دانشدانش
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ريزي آموزشي  ريزي آموزشي    براي برنامهبراي برنامه مهم اين پژوهش  مهم اين پژوهش آوردآورددست دست 
ببينند كه مهارتهاي      ببينند كه مهارتهاي       تدارك    تدارك   هايي را هايي را   برنامهبرنامه مدارس بايد   مدارس بايد  

 آخر   آخر  آموزان سالهايآموزان سالهاي  دانش دانش  در گروه  در گروه رارا و درك مطلب    و درك مطلب   خواندن خواندن 
  ..هاي آموزش متوسطه پرورش دهد  هاي آموزش متوسطه پرورش دهد   و دوره   و دوره  ابتداييابتداييدورة  دورة  
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مقايسه      مقايسه      مربوط به     مربوط به     نمودار   نمودار      نكته قابل توجه در                  نكته قابل توجه در               
در مطالعه     در مطالعه     كننده     كننده      شركت       شركت      عملكرد كشورهاي     عملكرد كشورهاي     

نيز كشور       نيز كشور       در اين مطالعه     در اين مطالعه     كه   كه    اين است     اين است    19701970
مطالعه    مطالعه    مشابة    مشابة    )  )  چهارم ابتدايي      چهارم ابتدايي      در پاية      در پاية      ( ( سوئد   سوئد   

جايگاه      جايگاه      در   در   پيشرفت خواندن      پيشرفت خواندن      نظر نظر از   از     20012001پرلز   پرلز   
.   .   داردداردايران در آخر جدول قرار         ايران در آخر جدول قرار         كشور  كشور  نخست و    نخست و    



20062006پرلز پرلز 

دومين مطالعه بين المللي پيشرفت سواد             دومين مطالعه بين المللي پيشرفت سواد             
خواندن خواندن 



اهدافاهداف
پايه چهارمپايه چهارم

امکان بررسي و مطالعه روند پنج ساله براي کشورهاي      امکان بررسي و مطالعه روند پنج ساله براي کشورهاي      
20012001شرکت کننده در پرلز      شرکت کننده در پرلز      

امکان مشارکت کشورهاي جديدامکان مشارکت کشورهاي جديد
ارزيابي درک مطلب در خواندن       ارزيابي درک مطلب در خواندن       

پرسشنامه هاي زمينه يابي  پرسشنامه هاي زمينه يابي  



20062006زمان بندي مطالعه پرلز       زمان بندي مطالعه پرلز       

 هاي پرلز   هاي پرلز  NRCNRCبرگزاري اولين اجالس برگزاري اولين اجالس   -- سپتامبر   سپتامبر  1212 تا   تا  77
 با هدف بررسي چگونگي تهيه ي منابع و متون مواد   با هدف بررسي چگونگي تهيه ي منابع و متون مواد  20062006
آزمونآزمون
بهنگام كردن چارچوب  بهنگام كردن چارچوب    --    20042004 تا فوريه  تا فوريه 20032003فوريه فوريه 

مطالعه پرلز و بررسي متن هاي ارسالي از كشور هاي عضو     مطالعه پرلز و بررسي متن هاي ارسالي از كشور هاي عضو     
 ها با هدف     ها با هدف    NRCNRC برگزاري دومين اجالس     برگزاري دومين اجالس    --20042004فوريه فوريه 

انتخاب متن هاي ارزيابي شده و آغاز تهيه آيتم ها   انتخاب متن هاي ارزيابي شده و آغاز تهيه آيتم ها   
 ها با هدف   ها با هدف  NRCNRC برگزاري سومين اجالس  برگزاري سومين اجالس --    20042004نوامبر نوامبر 

بررسي آيتم ها براي اجراي مرحلة مقدماتي   بررسي آيتم ها براي اجراي مرحلة مقدماتي   



))ادامهادامه((  20062006زمان بندي مطالعه پرلز زمان بندي مطالعه پرلز 

 آماده سازي كشورها  آماده سازي كشورها ––    20052005 تا مارس  تا مارس 20042004دسامبر دسامبر 
براي اجراي آزمون مقدماتيبراي اجراي آزمون مقدماتي

 ها با  ها با NRCNRCبرگزاري چهارمين اجالس  برگزاري چهارمين اجالس    --    20052005مارس مارس 
) ) پاسخ سازپاسخ ساز( ( پاسخ پاسخ   --هدف آموزش نمره گذاري سواالت باز   هدف آموزش نمره گذاري سواالت باز   

اجراي مرحله اصلي  اجراي مرحله اصلي    --    20052005آوريل تا مي آوريل تا مي 
آماده شدن براي جمع آوري داده   آماده شدن براي جمع آوري داده     --    20062006جون تا مارس جون تا مارس 

ها ها 
 ها با  ها با NRCNRC برگزاري پنجمين اجالس   برگزاري پنجمين اجالس  --    20052005آگوست  آگوست  

هدف نهايي كردن ابزارهاي آزمون   هدف نهايي كردن ابزارهاي آزمون   



))ادامهادامه((  20062006زمان بندي مطالعه پرلز زمان بندي مطالعه پرلز 

 ها با   ها با  NRCNRC برگزاري ششمين اجالس  برگزاري ششمين اجالس ––    20062006مارس مارس 
براي  براي  ( ( هدف آموزش نمره گذاري آيتم هاي پاسخ ساز  هدف آموزش نمره گذاري آيتم هاي پاسخ ساز  

) ) كشورهاي نيمكره شمالي كشورهاي نيمكره شمالي 
هاها   نمره گذاري و ورود داده     نمره گذاري و ورود داده    ––    20062006جون تا آگوست جون تا آگوست 

 آماده كردن پايگاه   آماده كردن پايگاه  ––    20072007 تا اكتبر    تا اكتبر   20062006سپتامبر سپتامبر 
ها تحليل داده ها و تدوين دانشنامه كشورها و   ها تحليل داده ها و تدوين دانشنامه كشورها و     دادهداده

گزارش بين المللي گزارش بين المللي 



))ادامهادامه((  20062006زمان بندي مطالعه پرلز زمان بندي مطالعه پرلز 

 ها با هدف     ها با هدف    NRCNRCبرگزاري هفتمين اجالس  برگزاري هفتمين اجالس    --    20062006نوامبر نوامبر 
بررسي و تحليل گزارش نويسي    بررسي و تحليل گزارش نويسي    

با با   هاها NRC NRC برگزاري هشتمين اجالس  برگزاري هشتمين اجالس --    20072007جوالي جوالي 
هدف بررسي پيش نويس گزارش بين المللي   هدف بررسي پيش نويس گزارش بين المللي   

انتشار گزارش بين المللي و راهنماي   انتشار گزارش بين المللي و راهنماي     --    20082008مارس مارس 
استفاده از آناستفاده از آن


